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Executive summary 

This dissertation departures from the hyper complex society. The hyper complex society is 

characterised by dynamics and diversity, which is expressed by immense complexity. In the hyper 

complex society, a number of social systems exist which observe themselves and other systems 

from individual perspectives. By applying Niklas Luhmann's systems theories, audit is presented as 

a social system which operates in the hyper complex society. Adopting this view on audit allows the 

dissertation to present the system's mechanisms for observation and self-perception.  

 

Audit operates as a system in the hyper complex society by offering its function to the users. 

Typically, audit is important to companies and their partners by functioning as an independent third 

party in relations characterized by asymmetrical information and conflicting interests. The relations 

between the hyper complex society and audit as a social system is problematized due to the system's 

attempt to observe the company's going concern. The audit of going concern differentiates from 

other parts of the audit by requiring observation of the hyper complex society's complexity and not 

only observation of the company's complexity. When the system observes going concern, a number 

of blind spots are created which limit the system in the observation of the company's going concern. 

This limitation emerges in the asymmetrical complex relation between audit as a social system and 

the hyper complex society which the system tries to observe. 

 

The present dissertation observes the system's observation of the company's going concern. Hereby, 

the blind spots for observation which are created when the system observes the hyper complex 

society are in focus. The present dissertation concludes that audit is self-limiting when observing 

going concern due to the system's need to differentiate itself from the hyper complex society. 

Moreover, it is argued how audit is self-limiting in its observation of going concern due to the 

system's own function in the hyper complex society.  

 

Hence, reading this dissertation is an invitation to a discussion of the auditor's limited possibilities 

to assess the company's going concern.  
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1. Indledning 

Indeværende afhandling vil med udgangspunkt i Niklas Luhmanns systemteori analysere revision af 

virksomhedens going concern. Følgende introduktion til kompleksitetsbegrebet og dets 

sammenhæng med revision skal derfor læses som en af præmisserne for afhandlingens 

problematisering. Beskrivelsen af den økonomiske krise fungerer som en indfaldsvinkel til at 

indkapsle samfundets kompleksitet og præmissen, hvorunder den moderne virksomhed opererer. 

Fokus for afhandlingen er således ikke den økonomiske krise, men samfundets stigende 

kompleksitet og følgende stigende krav om kompleksitetshåndtering – en kompleksitetshåndtering 

som også revision er underlagt. 

 

I en artikel fra 11. marts 2009 opsummerer Politiken den økonomiske krises vigtigste begivenheder. 

Tidslinjen, der starter ved krisen på det amerikanske boligmarked 2004-2008, understreger den 

turbulens og dynamik, hvorunder den moderne økonomi fungerer. Tidslinjen er således én lang 

opsummering af bankkrak, politiske hjælpepakker, konkurser, arbejdsløshed og lavkonjunktur. Som 

centrale årsager til den finansielle krise fremhæver Politiken den såkaldte "boligboble", bankernes 

manglende likviditet (finanskrisen) og forbrugernes manglende tillid til økonomien. 

Fællesnævneren for tidslinjen er kompleksitet. Til trods for at der ikke er tale om ét enkeltstående 

fænomen, hvortil den økonomiske krise kan forklares, er der generel konsensus om, at de enkelte 

dele af den samlede økonomiske krise er tæt forbundet. Retroperspektivt kan tidslinjen forklares 

ved økonomisk teori for likviditet, forbrugertillid og konjunkturer. Spekulative udlån fra bankerne 

kombineret med faldende boligpriser satte bankerne under pres. Manglende tillid imellem bankerne 

påvirkede renten, som igen påvirkede virksomhedernes mulighed for finansiering. Økonomisk krise 

blandt flere virksomheder resulterede i stigende arbejdsløshed og manglende tillid fra forbrugerne, 

hvorved at efterspørgslen falder, og virksomhederne kommer yderligere under pres. Omvendt er 

størsteparten af de førende økonomiske teoretikere overraskede over omfanget af den økonomiske 

udvikling, ligesom det politiske system og dets tiltag fra flere kanter er blevet beskyldt for at halse 

efter udviklingen (politiken.dk). Kunne man fra økonomisk side have forudset den økonomiske 

krise? Burde man fra politisk side have reguleret økonomien før den økonomiske krise og ikke blot 

efter? Centrale spørgsmål, som dog for indeværende afhandling udelukkende er af retorisk karakter. 

Formålet er at rette fokus mod samfundets kompleksitet og den kompleksitet, hvorunder den 

moderne virksomhed opererer. 
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Professor ved Syddansk Universitet Lars Qvortrup har gennem flere værker analyseret samfundets 

udvikling med kompleksitet som det eneste konstante led i en ligning med flere variabler. Således 

har Qvortrup med udgangspunkt i kompleksitet (og iagttagelse af kompleksitet) beskrevet 

udviklingen inden for blandt andet kunst, medier og kommunikation (Qvortrup 2003 & 2004).  

 

Qvortrup betegner det moderne samfund som hyperkomplekst (Qvortrup 2003 & 2004), idet 

samfundet består af flere forskellige sociale systemer med hver deres sæt af kriterier for iagttagelse 

(Qvortrup 2004: 19). Med sociale systemer menes eksempelvis det økonomiske system, det 

politiske system og det sociale system for kunst. Antagelsen om flere iagttagende systemer under 

samfundet som et socialt system kan knyttes til ovenstående beskrivelse af den økonomiske krise. 

Eksempelvis iagttager det økonomiske system den økonomiske krise ved et perspektiv baseret på 

økonomiske konjunkturer, mens det politiske system iagttager krisen fra et perspektiv baseret på 

politisk regulering. Den centrale pointe er, at der i det moderne samfund ikke længere eksisterer 

noget universalt og endegyldigt center for iagttagelse. Qvortrup betegner denne overgang for 

iagttagelseskriterierne, som en overgang til et polycentrisk samfund. Med polycentrisk forstås, at 

samfundet iagttages af mange forskellige systemer, der iagttager sig selv og hinanden ud fra egne 

præmisser for iagttagelse. Hvor samfundets stigende kompleksitet fungerer som indeværende 

afhandlings første præmis, er iagttagende systemer afhandlingens anden præmis. Denne præmis 

åbner muligheden for at analysere revision som et socialt system. Et system med egen position for 

iagttagelse og egne konturer til sin omgivende omverden. Kobles de to præmisser, fremstår revision 

som et socialt system, hvis funktion er at skabe dynamik trods kompleksitet. Det bedste eksempel 

på dynamik inden for revision som socialt system er det framework, hvorunder virksomheden 

aflægger årsrapport: "En frame eller ramme er en baggrund af forenklinger, motiver og redskaber 

til at måle succes og fiasko. Funktionssystemer er sådanne rammer, som forsyner parter med 

antagelser, de ikke behøver at diskutere, men kan tage for givet" (Thyssen 2002: 87). 

Årsregnskabsloven er et eksempel på denne kompleksitetshåndtering, idet der herigennem skabes 

eksplicit konsensus om kriterierne for den opstillede årsrapport. Ved årsrapporten er virksomhedens 

kompleksitet reduceret til virksomhedens finansielle status per skæringsdato udtrykt ved det 

opstillede regnskab, beretninger og noter. Regnskabslæseren tilbydes derfor et stærkt forenklet blik 

på den komplekse virksomhed, ud fra hvilket beslutninger kan træffes. Virksomhedens kreditorer 

kan med den opstillede årsrapport tage beslutninger omkring kreditværdighed hos deres 

samarbejdspartner, de offentlige myndigheder kan støtte og belaste virksomheden præcist i forhold 

til beskatning, virksomhedens ansatte får et indtryk af deres beskæftigelsessikkerhed og udbetaling 

af korrekt bonus, mens virksomhedens investorer kan vurdere, hvor attraktiv virksomheden er som 



6 
 

6 
 

investeringsobjekt (Füchsel mf. 2005: 36). I tillæg til dette framework er kompleksiteten yderligere 

reduceret, idet virksomhedens årsrapport er underlagt kriterier for revision. Disse kriterier for 

revision har til hensigt at reducere den kompleksitet, som regnskabslæseren er underlagt ved 

manglende indsigt i virksomhedens kompleksitet og incitament. Således har revision som socialt 

system to funktioner – dels at håndtere virksomhedens kompleksitet ved at placere denne i et 

framework, dels at håndtere kompleksitet mellem aflæggelse og modtagelse af årsrapport ved at 

eliminere risikoen for væsentlige fejl heri (FSR 2006: 13). Dette forhold mellem revision som 

socialt system og det hyperkomplekse samfund betegnes i indeværende afhandlings indledning som 

den positive relation. Positiv, idet revision som socialt system formår at håndtere det 

hyperkomplekse samfund og skabe dynamik trods kompleksitet. 

 

Med ovenstående sammenhæng mellem revisionsstandarder, årsregnskabslov og årsrapport samt 

betydningen for dynamikken i samspillet mellem virksomhed og interessenter er der åbnet for 

forståelsen af revision som et socialt system. Konturerne af dette system vil gennem afhandlingen 

blive yderligere præciseret, hvorigennem forståelsen af revision som et socialt system vil emergere. 

Via fornemmelsen af revision som et socialt system for iagttagelse gennem skelen mellem system – 

revisionsstandarder, årsregnskabslov og årsrapport – og den ekskluderede omverden vil 

afhandlingens indledning bevæge sig imod en problematisering af revision som et socialt system. 

1.1. Problematisering 

Motivationen for indeværende afhandlings genstandsfelt starter ved en undren over kravet til revisor 

om at vurdere virksomhedens fremtidige konkurrencekraft i det hyperkomplekse samfund. Med 

konkurrencekraft forstås kravet til revisor om at vurdere virksomhedens going concern efter RS 

570. Ved vurderingen af virksomhedens fremtidige konkurrencekraft sker der et skisma inden for 

revision forstået som et socialt system. Fra at vurdere virksomhedens historiske tal skal revisor i 

vurderingen af going concern forholde sig til en lang række faktorer uden for virksomhedens 

normale rækkevidde. Da virksomhedens konkurrencekraft er under påvirkning af faktorer uden for 

virksomheden, må revisor i sin vurdering af going concern blandt andet forholde sig til ageren 

blandt virksomhedens konkurrenter, virksomhedens samarbejdspartnere i forhold til finansiering, 

institutionelle rammer, hvorunder virksomheden reguleres, virksomhedens mulighed for at 

fastholde/rekruttere nødvendig og kvalificeret arbejdskraft, udviklingen på markeder, hvorunder 

virksomheden konkurrerer samt den generelle økonomiske udvikling (Revisionsstandarder 07/08: 

352). Revision af going concern er således forbundet med en grad af kompleksitet, som i høj grad 

overstiger den del af revisionen, der er rettet imod verificering af virksomhedens historik i form af 
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resultatopgørelse og balance. Men hvordan kan revisor forudse udviklingen inden for et samfund, 

hvis kompleksitet strækker sig over en lang række forskellige systemer med forskellige 

mekanismer? Denne undren blev ved indeværende afhandlings indledende fase fulgt op af en 

intuitiv undersøgelse af 13 virksomheder, som blev erklæret konkurs i løbet af 2008. Af disse havde 

revisor i ingen tilfælde taget forbehold for going concern og ved blot to af selskaberne givet 

supplerende oplysninger knyttet til virksomhedens going concern1

Kompleksitet og kompleksitetshåndtering er således igen knyttet sammen, dog denne gang i en 

negativ relation. Hvor revision formår at håndtere virksomheden gennem årsregnskabsloven og 

revisionsstandarder, kan der ikke opstilles et tilsvarende framework, hvori samfundet lader sig 

håndtere. Samfundet er netop, som Qvortrup beskriver, karakteriseret ved ikke at lade sig iagttage 

fra ét enkeltstående perspektiv. Der opstår derfor et paradoksalt forhold mellem det iagttagede 

(samfundet) og det perspektiv, hvorfra der iagttages (revision forstået som system). På den ene side 

står den teoretiske forståelse af det hyperkomplekse samfund og de forskellige systemer, der 

iagttager samfundet. Dette samfund er karakteriseret ved ikke at lade sig iagttage fra én 

iagttagelsesposition, hvorfor samfundets samlede kompleksitet ikke lader sig indfange af noget 

framework eller teoretisk ramme. På den anden side står forsøget på at indkapsle samfundets 

kompleksitet fra netop ét perspektiv – RS 570. Der foretages med RS 570 en opdeling af 

samfundets kompleksitet, idet revision som et socialt system foretager en skelen. Denne 

systemskelen opdeler samfundet i to dele – den del der iagttages, og den del der ikke iagttages. Det 

paradoksale forhold opstår, idet systemets forsøg på at iagttage samfundet samtidig begrænser 

systemets mulighed for iagttagelse. Systemer iagttager ved skelen, men det er samtidig denne 

skelen, som placerer dele af samfundet bag en blind plet: "Al iagttagelse udgår fra en blind plet hos 

iagttageren: den forskel, som han håndterer, kan ikke samtidig iagttages, fordi den ligger til grund 

for hans iagttagelse. Han er (...) ikke subjekt, men parasit for sin iagttagelse" (Thyssen 2002: 27). 

Revision er derfor blind for den del af samfundets kompleksitet, som ikke er på den "rigtige" side af 

systemets skelen gennem RS 570. Til systemets kompleksitetshåndtering af going concern er derfor 

. Som nævnt er undersøgelsen 

intuitiv og uden videnskabeligt belæg, hvorfor der ikke kan drages konklusioner ud over den 

stikprøve af udvalgte virksomheder, som består af henholdsvis ApS'er, A/S'er og holding-selskaber. 

Undersøgelsen fungerer her blot som en understregning af indeværende afhandlings problemstilling 

– revisors mulighed for at håndtere den kompleksitet, der er forbundet med at vurdere 

virksomhedens going concern.  

 

                                                 
1 Samlet oversigt over de virksomheder der indgår i stikprøven findes ved bilag 3. 
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en samtidig selvbegrænsning af egen iagttagelse og en selvbegrænsning af revisors mulighed for at 

vurdere going concern. Dette skyldes, at måden, hvorpå systemet har valgt at iagttage going 

concern, lukker for udsynet til andre dele af samfundets kompleksitet, som også har betydning for 

virksomhedens going concern. Problemstillingen er her tilbage ved systemets evne til at skabe 

dynamik trods kompleksitet gennem kompleksitetshåndtering. Således er tidligere omtalte 

henholdsvis negative og positive relation mellem kompleksitet og kompleksitetshåndtering begge i 

spil. Relationen er positiv, idet der skabes dynamik gennem kompleksitetshåndtering, men negativ 

da der med denne håndtering opstår en risiko for, at afgørende forhold af samfundets kompleksitet 

placeres uden for den del af samfundet, som systemet iagttager. Systemet er således underlagt eget 

behov for kompleksitetshåndtering, idet denne kommer på bekostning af en reducering af 

samfundets kompleksitet. Problemstillingen forstærkes, da systemet er blind for denne 

selvbegrænsning af egen iagttagelse – hos Luhmann er blindhed en forudsætning for at kunne 

iagttage (Luhmann 1997: 17). Systemet har således ingen garanti for, at den skelen, som foretages, 

er tilstrækkelig omfangsrig, tilstrækkelig præcis og tilstrækkelig nuanceret – og ingen mulighed for 

at iagttage denne begrænsning. Systemet er derved offer for sit eget behov for at tilbyde samfundet 

dynamik. Systemets funktion i det hyperkomplekse samfund er kompleksitetshåndtering, og denne 

kan udelukkende skabes gennem reduktion af kompleksitet. Problemet heri opstår, idet systemet 

umiddelbart varetager sin funktion som system, og systemet derfor bliver blind for begrænsningen 

af egen funktion. Uanset "rigtigheden" af den valgte skelen foretages der stadig revision efter RS 

570, der udgives stadig årsrapporter vurderet som going concern, og der gives stadig påtegninger 

uden forbehold for virksomhedens going concern. Da systemet er blind for selvbegrænsningen af 

egen iagttagelse og blind over for denne blinde plet, er det nødvendigt at kaste lys på den blinde 

plet, som skabes ved revision af going concern.  

1.2. Problemformulering 

Det er ambitionen med indeværende afhandling at analysere den blinde plet, som slører revisors 

mulighed for at revidere going concern. Gennem en systemteoretisk forståelse af revision søges en 

forståelse af, hvilke mekanismer der kendetegner systemet, og hvordan disse kommer til udtryk i 

systemets skelen af den omkransende omverden. Denne skelen er begrænset af en blind plet for 

iagttagelse – en blind plet, som ikke umiddelbart kan iagttages af systemet selv. Der ønskes derfor 

en forskydning af iagttagelsespositionen for at kunne iagttage, hvordan revision som socialt system 

iagttager sig selv og sin omverden. Denne forskydning skabes ved at forstå præmisserne for 

revision som et socialt system. Genstandsfeltet for indeværende afhandling er derfor revision som et 

socialt system. Systemets selvbegrænsning i forhold til at revidere going concern er den hypotese, 
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som accelererer analysen af det selvbegrænsede system. Behovet for at kaste lys på den blinde plet 

som skabes gennem revision af going concern, ønskes analyseret ved følgende problemformulering: 

 

"Hvorfor skaber revision som et socialt system en blind plet for egen iagttagelse af going 

concern?" 

1.3. Uddybning af problemformulering 

Ovenstående indledning og problematisering er tæt forbundet til den teoretiske referenceramme, 

hvori revision som system kan tegnes. En række af problemstillingens antagelser bunder således i 

en kontekst, som endnu ikke er præsenteret. Den følgende præsentation af Luhmanns systemteori 

har derfor to funktioner. Dels at præsentere den referenceramme, hvori der analytisk kan arbejdes 

med besvarelsen af afhandlingens problemformulering, dels at fungere som yderligere uddybning af 

den hypotese, som udgør afhandlingens problemformulering. Forståelsen af problemstillingen skal 

læses som en deduktiv fremstilling, hvor den endelige besvarelse af afhandlingens 

problemformulering er knyttet til arbejdet med forståelsen af sociale systemer, hvilken funktion 

revision som socialt system har over for sin omverden, og hvordan systemets mulighed for 

iagttagelse er selvbegrænset. Præsentationen af Luhmanns systemteori tjener således til den videre 

forståelse af afhandlingens problemstilling ved at arbejde med begreber som kompleksitet, 

relationen mellem system og omverden, systemets iagttagelse, og hvordan denne iagttagelse er 

underlagt en blind plet.  
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2. Struktur 
 

Afsnit Beskrivelse Relevans for problemformulering 

Indledning Revision som socialt system sættes i forhold til 
det hyperkomplekse samfund. Relationen 
fremstår paradoksal, idet systemet ved revision 
af going concern forsøger at håndtere det 
samlede hyperkomplekse samfund. Dette til 
trods for at det hyperkomplekse samfund netop 
er karakteriseret ved en kompleksitet, som ikke 
lader sig håndtere af noget enkeltstående 
system. 

Afhandlingens indledning leder til 
problematiseringen af forholdet mellem 
revision som et socialt system og det 
hyperkomplekse samfund. Dette leder til 
afhandlingens problemformulering: 
Hvorfor skaber revision som et socialt 
system en blind plet for egen iagttagelse 
af going concern? 

Teori Relevante dele af Luhmanns systemteori 
præsenteres. Disse dele danner grundlaget for 
forståelsen af revision som socialt system. 
Hertil skabes ligeledes forståelsen af, hvordan 
systemets iagttagelse er underlagt en blind plet 
for iagttagelse.  

Luhmanns systemteori er både 
problematiserende og forklarende. 
Problematiserende, idet systemets 
begrænsende iagttagelse er en del af 
problemformuleringens paradoks. 
Forklarende, idet Luhmanns systemteori 
danner grundlaget for analysen af empirien. 

Metode Den filosofiske hermeneutik fungerer som 
afhandlingens metodiske tilgang. Herigennem 
inddrages forskerens egen viden som ressource 
og begrænsning af arbejdet med afhandlingens 
emne. Den filosofiske hermeneutik danner 
desuden grundlag for den videnskabsteoretiske 
tilgang til problemformuleringen. 

Den filosofiske hermeneutik er med til at 
accelerere samspillet mellem empiri og teori 
i analysen af de hypoteser, som fastholder 
fokus på afhandlingens 
problemformulering. Samtidig sætter den 
metodiske tilgang grænsen for rækkevidden 
af afhandlingens konklusion. 

Empiri Præsentationen af afhandlingens empiri 
afgrænser det empiriske genstandsfelt. Foruden 
de juridiske og institutionelle dele af revision 
som et socialt system præsenteres også 
interviewpersonerne, som har deres daglige 
virke inden for revision som socialt system. 

Afhandlingens empiri er den substans, som 
trækkes gennem det filter, der er konstrueret 
ved den teoretiske fremstilling af Luhmanns 
systemteori. Empirien udgør synet på 
revision som socialt system og giver 
konkrete eksempler på systemets blinde plet 
for iagttagelse. 

Analyse Analysen er centreret om de fra teorien 
opstillede hypoteser. Gennem analysen tegnes 
billedet af revision som et socialt system, og 
hertil fremgår det, hvordan systemets 
iagttagelse er begrænset af en blind plet. 

Brugen af de teoretiske hypoteser sikrer, at 
analysen er fokuseret imod afhandlingens 
problemformulering. Analysens 
delkonklusioner danner grundlaget for 
besvarelsen af problemformuleringen. 

Konklusion Konklusionen besvarer afhandlingens 
problemformulering og konkluderer på 
rækkevidden af afhandlingens analyse. 

Konklusionen er direkte forbundet til 
problemformuleringen ved at besvare denne 
med baggrund i de analytiske argumenter. 
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3. Præsentation af Luhmann 

Følgende afsnit er en kort præsentation af Niklas Luhmann (Luhmann) og hans systemteori. 

Afsnittet tjener som indledning til afhandlingens teoretiske afsnit, hvor der redegøres for Luhmanns 

systemteori. Valget af Luhmanns systemteori som referenceramme samt dennes betydning for 

besvarelsen af afhandlingens problemformulering vil desuden blive uddybet i indeværende afsnit. 

 

Luhmann har med blandt andet bogen "Die Gesellschaft der Gesellshaft" arbejdet med 

fremstillingen af en universal systemteori, hvis forklaringskraft strækker sig over levende, psykiske 

og sociale systemer (Luhmann 2002: 7). Luhmanns hovedfokus er dog de sociale systemer, om end 

hans teori er brugbar inden for alle former for systemer (Luhmann 1997: 7). For Luhmann er det 

socialvidenskabens opgave at løse de problemer, som kan konstateres empirisk. Hans systemteori 

kan derfor læses som et forsøg på at opstille et begrebsapparat, der kan forklare alle dele af 

samfundet: "Det indebærer, at samfundsteoriens design, arkitektur, kompleksitet, sensitivitet, 

påvirkelighed og forklaringskraft må være så veludviklet, at den er i stand til at kunne beskrive et 

højkomplekst for ikke at sige hyperkomplekst samfund …" (Luhmann 2002: 11). For Luhmann er 

samfundet et hyperkomplekst fænomen, idet mange forskellige former for kompleksitet krydses, når 

forskellige systemer med forskellige kriterier for iagttagelse iagttager sig selv og hinanden. 

Eksempelvis som beskrevet i indledningen gennem Qvortrup, hvordan det økonomiske system 

iagttager kriterierne for det politiske i relation til den økonomiske krise. 

 

I tillæg til Luhmanns syn på samfundet som værende hyperkomplekst ligger samtidig Luhmanns 

primære skelen – skelen mellem system og omverden. Som tidligere nævnt under afhandlingens 

indledning er enhver iagttagelse baseret på en skelen mellem fokus og ikke-fokus. Luhmanns 

systemteori er fokus på systemet, mens omverden defineres som det, der ikke er system. Systemet 

karakteriseres som en form, der adskiller indersiden i form af systemet fra ydersiden, der defineres 

som omverden. Det centrale ved denne "universal-skelen" er, at systemet defineres ved dets 

difference fra sin omverden. Systemet er et system, men adskilles af sin omverden fra sig selv. Kun 

ved at iagttage systemets produktion af difference til sin omverden kan systemets konturer 

analyseres. Hos Luhmann er det en central pointe, at systemet er selvproducerende af difference og 

derfor selvoprettende. Denne egenskab hos systemet betegnes autopoiesis og adskiller Luhmanns 

systemteori fra en række andre systemteoretikere: "Et systems autopoiesis medproducerer altså 

samtidig systemets grænser. Eller sagt på en anden måde: systemet skaber sig selv som en form, der 
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adskiller en inderside: systemet, og en yderside: omverdenen" (Luhmann 1997: 46). En analyse af 

sociale systemer er derfor en analyse af, hvordan systemet definerer sin forskel til sin omverden.  

En analyse af revision som socialt system må derfor tage sit udgangspunkt i relationen mellem 

revision som et socialt system og den omverden, der placeres på formens yderside. Herigennem kan 

systemet defineres ved sin difference til sin omverden. Ved at definere revision som et socialt 

system gennem systemets difference til omverden, skabes der forståelse for de mekanismer, der 

iagttager og umuliggør iagttagelse af going concern. Systemet bliver forstået ud fra dets egne 

præmisser, idet Luhmanns analyse skeler til systemet og ikke omverden. Brugen af Luhmann 

indikerer derfor en analyse af systemet og dets konturer og ikke en analyse af samfundets 

kompleksitet. Den forklaringskraft, der tilbydes gennem Luhmann, tager således udgangspunkt i 

revision som et socialt system og ikke den kompleksitet i systemets omverden, som forsøges 

håndteret. Begrænsningen af revisions mulighed for at revidere going concern skal derfor findes 

gennem en analyse af systemet og ikke ved en analyse af den hyperkomplekse omverden. 

 

Ved at skabe forståelse for den måde, hvorpå revision som et socialt system definerer sig selv ved 

sin difference til sin omverden, kan der skabes forståelse for måden, hvorpå revision forsøger at 

håndtere omverdenens kompleksitet. Herigennem opstår argumentationen for, at revision som 

iagttagende system er underlagt den tidligere omtalte blinde plet. Luhmanns teori er således en 

måde til at forstå revision som et socialt system, men også en måde til at understrege systemets 

begrænsning ved iagttagelse af omverden. Kun gennem forståelse af revision som et socialt system 

kan der gives forklaring på, hvorfor systemet er selvbegrænsende, og hvorfor denne 

selvbegrænsning er nødvendig. Luhmanns teori skaber mulighed for iagttagelse af iagttagelse og 

derved mulighed for at kaste lys på systemets blinde plet. Ambitionen er at skabe et perspektiv for 

iagttagelse, som er anderledes end det perspektiv, som tillægges revision som socialt system. Dette 

skyldes, at der med indeværende afhandling foretages en anden skelen end den, som revisionen 

foretager. Indeværende afhandling skal derfor læses som et forsøg på at analysere revision som et 

socialt system ud fra dets egne præmisser ved at forskyde iagttagelsespositionen til at iagttage 

systemets iagttagelse. Med skabelsen af et nyt iagttagelsespunkt skabes nye blinde pletter, hvorfor 

afhandlingens fremgangsmåde er begrænset af den samme kritik, som rettes imod revision som et 

socialt system. Luhmann tilbyder således en teoretisk referenceramme, hvori revision kan 

karakteriseres og problematiseres, om end denne karakteristik kan kritiseres for at være et produkt 

af eget valg af iagttagelse. For en videre diskussion af den selvbegrænsning, der kobles til 

iagttagelse af systemets iagttagelse, henvises til afhandlingens metodiske afsnit. 
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4. Teori 

Følgende afsnit er første del af den del af Luhmanns systemteori, som anvendes i indeværende 

afhandling. Gennem læsningen af Luhmann har fire områder af hans systemteori fundet særlig 

relevans i forhold til afhandlingens problemformulering. Disse betegnes teoretiske fikspunkter og 

danner alle grundlag for hver sin analyse. Hensigten hermed er at sikre sammenhæng mellem 

afhandlingens problemformulering, teoretiske referenceramme samt den følgende analyse og 

afhandlingens konklusioner. 

 

Det teoretiske afsnit tager sit udgangspunkt ved systemets difference til sin omverden. Dette 

skyldes, at netop differencen hos Luhmann fungerer som definitionen på et system. Efterfølgende 

redegøres for systemers operation, strukturelle koblinger og afslutningsvis systemets iagttagelse. 

Hensigten med denne opdeling er at præsentere læseren for den systemtilgang, som danner grundlag 

for afhandlingens problemstilling. Desuden ønskes det herigennem at opstille en referenceramme, 

ud fra hvilken afhandlingens problemformulering kan besvares. Som afslutning på hvert af de fire 

teoretiske fikspunkter vil disse blive operationaliseret. Dette sker ved at koble teorien til 

afhandlingens problemformulering. Denne operationalisering sker gennem hypoteser, som vil blive 

analyseret under afhandlingens analyse. 

4.1. Første teoretiske fikspunkt – system og omverden 

Luhmann definerer system som differencen mellem system og omverden (Luhmann, 2002, 65). 

Differencen mellem system og omverden er udgangspunktet for Luhmanns systemteori, hvorfra 

beskrivelsen af systemers karakteristika udspringer. I det følgende vil differencebegrebet 

introduceres og sættes i forhold til systemets henholdsvis interne og eksterne differentiering. Denne 

sondring leder til en præsentation af en særlig type socialt system – funktionssystemet. Hensigten 

med denne præsentation er at opstille en teoretisk referenceramme, der gør det muligt under 

afhandlingens analyse at analysere differencen mellem system og omverden ved systemets funktion 

for sin omverden. Herigennem kan der skabes forståelse for systemets difference og derved 

systemets konturer. 

 

Til denne brug af Luhmann (søgen efter difference) opstår nødvendigheden af fokus og derigennem 

afgrænsning. Luhmann behandler fokus gennem begrebet skelen, hvor han gennem inspiration fra 

blandt andre Spencer Brown understreger, at der til enhver iagttagelse optræder forskellige former 

for skelen. Dels en skelen mellem iagttager og det, der iagttages. Iagttagelsesbegrebet er desuden en 

vigtig faktor i afhandlingens problemstilling, idet det netop er ved systemets iagttagelse, at den 
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blinde plet opstår. Iagttagelse er dog ligeledes forbundet med skelen i forhold til det iagttagede. 

Således fremfører Luhmann gennem Spencer Brown, at der til enhver iagttagelse anvendes en 

skelen for at betegne den ene side og ikke den anden (Luhmann, 2002, 72). Der skabes således 

difference ved iagttagelse, idet det er iagttagelsen, der foretager den skelen, som skaber differencen. 

I indeværende afhandling er skelen mellem system og omverden således udtrykt ved differencen 

herimellem. Dette medfører, at præsentationen af differencebegrebet gennem Luhmanns teori er en 

abstrakt fremstilling. System, omverden og difference vil videre udfolde sig, når denne 

referenceramme konkret knyttes til revision forstået som socialt system og iagttagelse af, hvordan 

dette system står i difference til sin omverden. Skelen er ifølge Luhmann en grænse, der markerer 

en difference, som skaber to sider – fokus og afgrænsning – og heri en indikation om, at begge sider 

ikke kan anvendes samtidigt, idet den anvendte skelen i så fald ville være meningsløs (Luhmann, 

2002, 72). Argumentet er umiddelbart selvreferentielt, men skal læses i sammenhæng med 

ovenstående antagelse omkring difference som forholdet mellem system og omverden. For at 

iagttage et system må iagttageren foretage en skelen mellem system og omverden med fokus på 

systemet og ikke dets omverden (Luhmann, 2002, 73). Herigennem skabes en difference, og 

systemets konturer kan iagttages. Den analytiske bearbejdning af revision som et socialt system er 

derfor en søgen efter systemets difference til sin omverden med fokus på systemet. 

 

Med dette syn på relationen mellem difference og system bliver Luhmanns systemteori en metode 

til at analysere systemers konturer gennem analyse af systemets difference. Hos Luhmann er 

relationen mellem system og omverden ikke en skarp opdeling, hvor systemet er system, og resten 

er omverden. Systemets omverden er konstituerende for systemdannelsen ved at muliggøre den 

difference mellem omverden og system, som gør, at system kan være system: "For teorien om 

temporaliserede autopoietiske systemer er omverdenen nødvendig, fordi systemhændelserne hele 

tiden ophører, og fordi efterfølgende hændelser kun kan produceres ved hjælp af differencen 

mellem system og omverden" (Luhmann, 2000, 220). Heraf følger at systemanalyse ikke er en 

umiddelbar søgen efter systemets identitet, men derimod en søgning efter systemets difference fra 

dets omverden. Relationen system/omverden udtrykker systemets grænser til dets omverden ved 

differencen og ikke som en statisk identitet, hvor omverden kan isoleres. En analyse af systemets 

difference fra sin omverden må derfor også involvere en omverden, da en difference i sagens natur 

kræver en relation.  

 

Ovenstående opdeling, der placerer system under fokus og omverden under afgræsning, virker 

umiddelbart mere findelt, end hensigten er hos Luhmann. I samspillet mellem system og omverden 
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hos Luhmann kan differencen ikke udelukkende udtrykkes ved fokus på systemet, da systemet kun 

er i forhold til sin omverden. Der er derfor hos Luhmann ingen vægtning i den ontologiske eller 

analytiske betydning af henholdsvis system og omverden. System og omverden hænger sammen i 

en relation, hvor det ene forhold kun kan udtrykkes ved det andet. Differencen imellem er derfor 

ikke ontologisk og gennemskærer således ikke en samlet realitet i to dele – med system på den ene 

side og omverden på den anden. System, omverden og difference er epistemologisk i den forstand, 

at sammenhængen og konturerne skabes ved iagttagelse: "Det at iagttage er intet andet end 

udførelsen af en distinktion som fx den mellem system og omverden" (Luhmann, 2000, 221). Den 

metodiske konsekvens af denne sondring vil blive samlet op under den videre bearbejdning af 

Spencer Browns systemteori under afsnittet "formanalyse". Med udgangspunkt i ovenstående skal 

placeringen af fokus på system forstås som et praktisk hensyn funderet omkring afhandlingens 

problemstilling. Genstandsfeltet for analysen er revision som system og de selvbegrænsninger, der 

skabes i forhold til going concern, men for at analysere revision må differencen mellem system og 

omverden analyseres. Igennem denne difference bliver det muligt at kaste lys på, hvordan revision 

som system er selvbegrænsende i forhold til iagttagelse af sin omverden. Således vil omverdenen 

gennem hele afhandlingen fungere som fundamentet, hvorved den difference, der skaber systemet, 

kan iagttages (Luhmann, 2000, 220). 

4.1.1. Formanalyse - ekstern og intern differentiering 

Med inspiration fra Spencer Brown anvender Luhmann i sin søgen efter systemers difference fra 

omverden en "formanalyse". Formanalysen indeholder flere analysepunkter, hvor der for 

indeværende afhandling udelukkende præsenteres sondringen mellem ekstern og intern 

differentiering. Formanalysen skal forstås som en metodisk tilgang til at anvende Luhmanns 

definition af system som difference. Introduktionen af formanalysen er derfor første skridt i den 

ønskede konkretisering af Luhmanns abstrakte teori, som fuldendes ved afhandlingens analyse. 

Sondringen mellem intern og ekstern differentiering er et abstrakt fænomen, hvorfor denne del af 

den teoretiske fremstilling af Luhmann knyttes til forståelse af revision som et system blandt andre 

systemer. Dette valg er truffet for at sikre forståelse hos læseren og fastholde skribenten i teoriens 

anvendelighed i forhold til besvarelsen af problemformuleringen. Ved at sondre mellem intern og 

ekstern differentiering forklarer Luhmann, hvordan systemer selv skaber difference mellem 

henholdsvis systemet og omverden (ekstern) og systemet selv (intern), gennem hvad Luhmann 

betegner som delsystemer. Denne del af formanalysen er vigtig for afhandlingen, idet den tilbyder 

at analysere revision som et funktionssystem, hvis difference til omverden og andre systemer kan 
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analyseres ved systemets funktion. En videre uddybning af funktionssystemer følger efter 

præsentationen af sondringen mellem intern og ekstern systemdifferentiering. 

 

For Luhmann er distinktionen mellem intern og ekstern differentiering den vigtigste i formanalysen, 

idet der til enhver differentiering mellem system og omverden må tages udgangspunkt i, om denne 

finder sted i system eller omverden (Luhmann 2000, 230). Med distinktionen mellem ekstern og 

intern differentiering understreger Luhmann, at systemer er i stand til at forstå og analysere andre 

systemer i deres omverden. Dette gøres ved, at systemet anskuer andre systemer ved deres 

difference til deres respektive omverden, hvorved systemets iagttagelse af andre systemer går fra 

enheden system til relationen system/omverden (Luhmann 2000, 231). Med Luhmanns syn på 

systemer som iagttagende og opmærksomme på andre systemer åbnes der for muligheden for, at 

systemer kan agere strategisk. Herigennem opstår muligheden for at forstå et system som værende 

iagttagende og selvproducerende af den difference til omverden, som opretholder systemet. 

Luhmanns definition af systemer fremstår her en anelse abstrakt, idet systemet dels er defineret ved 

den difference, som skabes af iagttageren ved at sætte fokus på systemet og ikke omverden. Dels er 

systemet dog også defineret ved den difference, som systemet selv skaber gennem henholdsvis 

intern og ekstern differentiering. Diskussionen er af videnskabsteoretisk karakter, og 

kompleksiteten herunder forstærkes af det faktum, at afhandlingens skribent som iagttagende 

individ også selv er et system. Det skal hertil derfor blot understreges, at systemets difference 

analyseres ved at iagttage en difference, men at systemet selv som selvstændigt fænomen ligeledes 

iagttager og skaber difference. 

 

Det centrale spørgsmål i en analyse af systemers differentieringsstrategi, er hvordan systemer 

organiserer andre systemer i sin omverden ved differentieringsskemaer. Herigennem hvordan 

systemet definerer og opretholder sin egen funktion for sin omverden. Det er netop igennem denne 

funktion, at systemet kan differentiere sig fra sin omverden og fra andre systemer (Luhmann 2000, 

231). Som et eksempel på systemers interne differentiering arbejder Luhmann med det samlede 

sociale system, som består af interne systemdifferentieringer i form af blandt andet delsystemerne 

det politiske, økonomiske, religiøse og kunstneriske system (Luhmann 2000: 235). Termen 

"delsystem" åbner muligheden for at integrere revision i samspillet mellem det samlede sociale 

system og dettes delsystemer. Denne sondring hos Luhmann er produktiv for indeværende 

afhandling, idet den tilbyder at præsentere revision som system forstået ved dets funktion til sin 

omverden – et såkaldt funktionssystem. I dette perspektiv skal revision forstås som et system, der er 

opstået gennem en intern systemdifferentiering inden for det økonomiske system. Revision er, som 
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det vil blive videre argumenteret under analysen, knyttet til det økonomiske system på flere 

områder. Eksempelvis varetager revision forholdet mellem principal og agent under driften af en 

virksomhed. Drift af en virksomhed kan karakteriseres som værende opererende under det 

økonomiske system, hvor revision gennem intern systemdifferentiering har defineret en funktion og 

skabt et nyt system gennem differentiering fra det eksisterende økonomiske system. 

 

Den interne differentiering har stabiliseret systemets reproduktion ved at opstille begrænsninger for 

kommunikation og derigennem skabt struktur (Luhmann 2000: 233). Således forsøger revision ikke 

at deltage i selve driften af virksomheden, idet dette er en form for kompleksitet, som findes uden 

for den interne systemdifferentiering, der er skabt ved den funktion, som revision som socialt 

system varetager. Revision kan som socialt system ikke række uden for egen difference, da dette vil 

betyde, at systemets difference og derigennem eksistensgrundlag kompromitteres. Dette 

karaktertræk ved systemet er knyttet til definitionen af system som difference, og at denne 

difference ikke kan opretholdes, såfremt systemet selv negligerer denne. Dermed ikke sagt at dette 

ikke på et senere tidspunkt kan ske gennem en anden intern systemdifferentiering med en ny form 

for systemiagttagelse og skabelsen af en ny difference. Denne form for begrænsning af 

kommunikation skaber kompleksitetshåndtering, idet systemet ved at begrænse kommunikation 

med sin omverden selv bliver i stand til at definere sin difference. Det er herigennem, systemet kan 

siges at være selvproducerende af difference, idet systemet selv håndterer mængden af 

kompleksitet, som systemet udsættes for. Denne antagelse hænger sammen med definitionen af 

system som værende difference. Jo stærkere en uddifferentiering systemet har, desto stærkere er 

systemets grænser til sin omverden (Luhmann 2002: 76). 

 

Hvor revision som socialt system er skabt ved en intern differentiering, opretholdes systemets 

difference gennem en ekstern differentiering. Det er denne eksterne differentiering, der sikrer, at 

systemets difference til sin omverden ikke kompromitteres, da dette vil sløre systemets difference 

og kompromittere systemets eksistens. Forholdet mellem den interne og eksterne systemdifference 

kan eksemplificeres ved systemets henholdsvis stabile og dynamiske tilstand. Systemets udvikling 

sker gennem den interne systemdifferentiering, hvor der skabes et nyt system, hvis tilstand holdes 

stabil gennem ekstern systemdifferentiering (Luhmann 2000: 231). Et stærkt eksternt differentieret 

system er kendetegnet ved autonomt at definere sin differentieringsskematik og dermed ikke være 

underlagt sin omverdens givne forhold. Heri ligger samtidig en negativ begrænsning i systemet, da 

systemets spilleregler afgrænser systemet fra den information, der er tilgængelig i dets omverden. 

Da det netop er systemets difference, der definerer systemet, må systemet være tro over for denne 
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og fastholde sig den kompleksitetshåndtering, som er sket gennem kompleksitetsreduktion. Såfremt 

systemet ønsker at byde ind på en ny form for kompleksitet, som findes uden for systemet, må dette 

ske gennem en intern systemdifferentiering, hvor nye former for kompleksitetshåndtering skabes. 

Som tidligere argumenteret møder systemer omverdenens større kompleksitet med en indre orden, 

som kan dechifrere kompleksitet. Denne systemkompetence bliver negativ for systemets evne til at 

kommunikere med andre systemer. Konsekvensen af systemets evne til reproduktion bliver, at 

enhver ny struktur for systemet udelukkende kan dannes med udgangspunkt i det eksisterende. 

Dette skal ikke forstås som en identisk reproduktion, men nærmere som et udtryk for, at systemets 

næste led styrkes – eller begrænses – af det foregående: "Ved at anvende systemdannelsesprocessen 

på sig selv øger systemet sin funktionsretning. Systemintern systemdannelse foregår ligesom al 

dannelse af sociale systemer autokatalytisk, dvs. selvselektivt" (Luhmann 2000: 233). Systemet 

differentierer sig fra sig selv – internt – for at reproducere sig selv i en ny form. Herigennem 

forøges systemets kompleksitet ved at rekonstruere det samlede system som et led mellem det 

tidligere system og den interne systemdifference.  

4.1.2. Funktionssystemer 

Professor ved CBS Ole Thyssen arbejder med Luhmanns funktionssystemer i forhold til 

kommunikation inden for organisationer. Funktionssystemer kan karakteriseres som en intern 

systemdifferentiering, idet de er knyttet til et overordnet system. Funktionssystemer er samtidig en 

type system, hvis eksterne systemdifferentiering er tilstrækkelig stærk til at kunne defineres som en 

reel funktion i det samlede system. Der er tidligere argumenteret for, at revision udgør en sådan 

type system, idet systemet varetager en funktion for det økonomiske system. Det interessante ved 

Thyssens fremstilling af Luhmann er hans hierarkisering af forskellige typer af systemer. Heri 

placeres funktionssystemet i forhold til andre typer af sociale systemer. Øverst i hierarkiet står, hvad 

Thyssen betegner som verdenssamfundet. Dette verdenssamfund er inddelt i en lang række 

funktionssystemer, som hver især varetager deres egne vitale funktioner. Verdenssamfundet er 

tidligere betegnet som "det samlede sociale system" under præsentationen af Luhmanns sondring 

mellem intern og ekstern systemdifferentiering. 

 

Andre sociale systemer – Thyssen arbejder med organisationer – bruger disse funktionssystemer til 

at kunne agere inden for det komplekse verdenssamfund. Funktionssystemerne tilbyder de sociale 

systemer, redskaber til at træffe beslutninger og vælge retning ved at reducere verdenssamfundets 

kompleksitet til brugbare forenklinger (Thyssen 2002: 17). Disse brugbare forenklinger består af 

systemets binære kode, hvorved funktionssystemet relativt simpelt inddeler verdenssamfundet i en 
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ønsket og en uønsket tilstand (Thyssen 2002: 19). Herved kan de sociale systemer, som placerer sig 

under det givne funktionssystem møde verdenssamfundet med reduceret kompleksitet. Eksempelvis 

inden for det økonomiske funktionssystem, hvor der sondres mellem at have eller ikke have penge 

(Thyssen 2002: 24). Til trods for at funktionssystemer som følge af interne systemdifferentieringer 

opererer med egne differencer mellem system/omverden, er systemerne alligevel forbundne. 

Funktionssystemer er ikke hierarkisk organiseret, men derimod parallelt organiseret. De bryder 

geografiske grænser og omfatter samfundet samlet i én enkelt dimension (Thyssen 2002:14). Heri 

ligger et argument for, at verdenssamfundet ville være anderledes såfremt der ikke var udsprunget 

et økonomisk funktionssystem, hvorunder de sociale systemer kan agere trods det samlede 

verdenssystems kompleksitet. Et vigtigt karaktertræk til verdenssamfundets delsystemer er 

delsystemets funktion, idet det er funktionen, der opretholder systemets difference ved at holde den 

eksterne omverden på afstand. Såfremt delsystemet ikke varetager en funktion i det samlede system, 

vil differencen ophøre (Luhmann 2000: 237). En søgen efter systemets difference er derfor en søgen 

efter systemets funktion, idet det er denne, der opretholder systemets difference til sin omverden og 

andre systemer. 

4.1.3. Opsamling – system og omverden 

Følgende afsnit opsummerer de centrale dele af teorien om et system som difference. Disse dele 

danner grundlaget for den afsluttende hypotese, som vil blive behandlet under afhandlingens 

analyse.  

 

Centralt i Luhmanns systemteori står forståelsen af et system som difference. Differencen skabes af 

systemet selv gennem systemets egen iagttagelse og den måde, hvorpå systemet gennem 

kommunikation betegner sin difference til sin omverden. Det er således gennem kommunikation, at 

systemet håndterer kompleksitet, idet kommunikation betegner systemets difference mellem 

håndteret kompleksitet (system) og hyperkompleksitet (omverden). Kommunikation er derfor 

systemkonstituerende, idet systemet definerer differencen mellem system og omverden gennem 

kommunikation. Denne konstituering kaldes for ekstern systemdifferentiering.  

 

Differencen mellem system og omverden skal analyseres ved systemets funktion for sin omverden, 

idet funktionen er måden, hvorpå systemet kommunikerer sin difference mellem system og 

omverden. Funktionen er derfor differencen og i sagens natur systemet. En analyse af revision som 

socialt system er derfor en analyse af rækkevidden af systemets funktion, idet denne udtrykker 
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differencen mellem system og omverden. Revision fungerer som funktionssystem i det økonomiske 

system gennem en intern systemdifferentiering.  

 

Ovenstående leder til følgende hypotese, som vil danne grundlaget for analysen under første 

analytiske fikspunkt: 

 

"Revision er et socialt system, som står i difference til sin omverden gennem sin funktion." 

 

Denne hypotese sikrer en analytisk bearbejdelse af revision som socialt system. Dette er en 

afgørende del af besvarelsen af problemformuleringen, da argumentet om blinde pletter i revision af 

going concern er knyttet til definitionen af revision som et socialt system. Hypotesen har således 

værdi for argumentationskæden bag afhandlingens problemstilling, men danner samtidig 

fundamentet for de resterende fikspunkter, idet disse er baseret på revision som et socialt system.  

4.2. Andet teoretiske fikspunkt - operation 

I Luhmanns systemteori skabes differencen ved kommunikation. Denne kommunikation er 

underlagt systemets egne grænser for, hvilken kommunikation der allerede er dannet i systemet, og 

hvilken ny kommunikation der tør risikeres (Luhmann 2000: 239). Med grænse forstås den 

difference mellem system og omverden, som skabes gennem systemets kommunikation. Det er 

således systemets iagttagelse af egen difference til omverden, der betegnes og skabes gennem 

systemets kommunikation. I forhold til den tidligere omtalte formanalyse kan systemets 

kommunikation karakteriseres ved altid at operere på formens inderside. Systemet kan ikke operere 

på ydersiden – det vil sige omverden – da dette vil sabotere differencen mellem system og 

omverden og derved sabotere systemets eksistensgrundlag (Luhmann 2002: 88). Systemet kan 

derfor karakteriseres som selvproducerende ved selv at opretholde de grænser for den 

kommunikation, hvorved systemets difference reproduceres (Luhmann 2002: 239). Denne funktion 

hos systemet kaldes for operation og medfører, at systemet kan karakteriseres som operativt lukket: 

"Et socialt system frembringer differencen mellem system og omverden ved, at der kommunikeres, 

at der etableres relationer mellem uafhængige levende væsner, og idet denne kommunikation følger 

en egen logik med hensyn til tilslutningsevne" (Luhmann, 2002, 88). Med operativt lukket forstås, at 

systemets operationer udelukkende kan ske inden for systemet. Til denne egenskab ved systemets 

operationer følger, at systemets operationer ikke kan række ud over systemets grænser til systemets 

omverden. Som konsekvens heraf følger, at systemet konstant må søge sin egen reproduktion 

internt i systemet (Luhmann 2002: 89). For Luhmann er kommunikation den basale proces i sociale 
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systemer, der producerer de elementer, som udgør systemers struktur (Luhmann 2000: 179). Enhver 

form for kommunikation er en relation, hvortil kommunikationen indeholder et krav. Der udtrykkes 

med enhver kommunikation en forventning om tilslutning i kommunikationskæden. Heri opstår 

også risikoen for, at kommunikation ikke tilsluttes ny kommunikation, hvorfor enhver form for ny 

kommunikation er en risiko. Som et middel til styrkelse af den kommunikative tilkobling findes der 

symbolsk generaliserede kommunikationsmedier (Luhmann 2000: 239). Disse medier er knyttet til 

hver sin binære kode, som vil blive videre beskrevet i det følgende. 

4.2.1. Den binære kode 

Da systemer består af kommunikation, stilles der krav om konstant kommunikation, da systemet 

ellers vil gå til grunde. Som tidligere nævnt har indeværende afhandling behandlet en særlig type af 

socialt system – funktionssystemet. Ud over sin funktion for omverden adskiller funktionssystemer 

sig fra andre sociale systemer ved at indeholde en binær kode for kommunikation. Denne binære 

forskel deler det sociale samfund i en positiv side, som spejles i den negative. Heri ligger, at koden 

rummer den indbyggede asymmetri, at plussiden altid er at foretrække (Thyssen 2002: 19). Den 

binære kode har betydning for den kommunikation, der involverer systemet, idet systemet fungerer 

som en kommunikativ ramme. Systemets binære kode skaber et fælles beslutningsgrundlag, 

hvorved sandsynligheden for, at kommunikation tilkobles ny kommunikation, forøges. 

Funktionssystemets eksplicitte binære kode styrker relationen informationsgiver/informationstager 

ved at tilbyde en klar opdeling af kompleksitet i forhold til en ønsket og uønsket side. Denne klare 

opdeling er med til at styrke systemets difference til dets omverden, idet kommunikation har større 

sandsynlighed for tilkobling, da systemets binære kode har en funktion for systemets omverden 

(Thyssen 2002: 20). Systemets binære kode er kompleksitetshåndterende, idet brugere af 

funktionssystemet altid vil foretrække den positive side af den binære kode. Dermed er der ikke 

længere kompleksitet forbundet med modsatrettede interesser/værdier som følge af modsatrettede 

positioner for iagttagelse. Ved at bekende sig til funktionssystemet bekender man sig også til at 

anvende den vægtning, der er foretaget ved systemets binære kode. Således tilbyder 

funktionssystemer sine aktører mulighed for at agere og træffe beslutninger i en verden, hvis 

kompleksitet kræver forenkling: "Hvis en organisation åbnede sig for alle muligheder for at 

iagttage og handle, ville den først gå i krampe og dernæst i kaos" (Thyssen 2002: 22). Thyssen 

understreger, at funktionssystemers brug af binære koder ikke nødvendigvis medfører en sandhed i 

kommunikationen. Det primære hensyn med den binære kode er at skabe effektiv kommunikation, 

som opretholder systemets difference fra omverden. Systemet kan ikke stille sig kritisk over for 

"sandheden" i den måde, hvorpå systemet definerer sin difference til sin omverden. Systemet kan 
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således ikke iagttage sin funktion for sin omverden fra en anden iagttagelsesposition end systemet 

selv. Derfor er effektiviteten af den binære kode det centrale for funktionssystemet, da systemet 

ikke selv kan kompromittere "sandheden" af koden. Sker der en intern kompromittering af 

systemets funktion i forhold til sin omverden, kompromitteres grænsen mellem system/omverden, 

og derved saboteres systemets eksistensgrundlag. Systemet er derfor tvunget til at iagttage sig selv i 

forhold til sin binære kodes effektivitet som funktion for sin omverden, og ikke i forhold til 

hvorvidt denne funktion er brugbar. Funktionssystemer er derfor lukkede og har ikke muligheden 

for at iagttage det samlede samfundssystem, planlægge eller påvirke dette som helhed. Her bringes 

det asymmetriske kompleksitetsforhold mellem system og omverden i spil, da funktionssystemet 

ikke kan bearbejde samfundssystemets samlede kompleksitet. Det er netop herigennem, at 

funktionssystemet finder sin berettigelse og sin begrænsning. Samfundssystemet er altid 

samfundssystem fra det perspektiv, hvorfra funktionssystemet iagttager. Begrænsningen opstår, idet 

funktionssystemets perspektiv ikke længere nødvendigvis er en brugbar reduktion af 

samfundssystemets kompleksitet. Funktionssystemet kan dog ikke iagttage dette, idet 

funktionssystemets relation til samfundssystemet som tidligere nævnt er effektivitet og ikke 

perfektion: "Hvert funktionssystem skaber sit eget billede af samfundet, eftersom de har en diabolsk 

tilbøjelighed til at overvurdere deres egen betydning og betragte resten af samfundet som en 

flydende ressource for deres egne formål" (Luhmann 1997: 36). Hvert system må konstruere sit 

eget perspektiv på virkeligheden i en stærkt forenklet form. Det må afgrænse sig fra sin omverden, 

som det kun kan iagttage i en stærkt begrænset form (Thyssen 2002: 27). Eksempelvis kan 

funktionssystemet økonomi ikke iagttage alle samfundssystemets behov hvorved der opstår 

fattigdom og hungersnød. Det økonomiske funktionssystem kan blot iagttage diagrammer som viser 

forandringer indenfor den binære kodes ladninger uden at knytte fortolkning hertil. Det økonomiske 

funktionssystem kan ikke antage et etisk eller moralsk perspektiv og forholde sig til fordelingen af 

samfundets goder (Luhmann 1997: 38).  

4.2.2. Mediet 

Funktionssystemers binære kode er knyttet til funktionssystemets medie. Hvert funktionssystem kan 

kun indeholde ét medie. Systemets medie er knyttet sammen med systemets kommunikation og 

derved konstituerende for systemets difference til dets omverden. Desto enklere mediet, er desto 

lettere kan det afkodes, og kommunikation kan tilkobles. Mediet gør kommunikation lettere ved at 

tilbyde brugerne af funktionssystemet et fælles udgangspunkt for kommunikation. Thyssen 

beskriver funktionssystemets brug af mediet som værende selvbegrænsende. Gennem 

standardisering af kommunikation gør mediet funktionssystemet blind for forhold, der ikke kan 
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vurderes ved mediets binære kode. Thyssen påpeger, at denne begrænsning ikke er en begrænsende 

begrænsning, idet det netop er gennem mediets stærke forenkling, at variation muliggøres (Thyssen 

2002: 21). Det skal dog fastholdes, at Thyssen i forhold til mediets risiko for selvbegrænsning 

iagttager begrænsning ved parameteret effektivitet: "Samfundets mest effektive kommunikation 

dirigeres i retning af funktionssystemer og dets medier" (Thyssen 2002: 21).  

 

Efter en kort præsentation af funktionssystemernes medie vil den teoretiske fremstilling af operation 

argumentere for brugen af medier som værende selvbegrænsende. Dette gøres ved at antage et andet 

iagttagelsespunkt end succesparameteret effektivitet for derigennem at argumentere for den 

begrænsende begrænsning ved funktionssystemers medier. Nuværende fokus rettes igen mod 

funktionssystemer og et afgørende kriterium for, at et system kan kaldes funktionssystem. For at et 

socialt system kan tage karakter af et funktionssystem, er det et krav, at dets medie indeholder en 

tilstrækkelig stærk kode. Som eksempler på funktionssystemer, medier og binære koder nævner 

Thyssen blandt andet økonomien, hvis medie er penge, som kan måles i den binære kode at have 

eller ikke have. Jura hvis medie er legalitet, som måles i ret og uret, samt religion hvis medie er 

troen, og den binære kode består i at tro eller ikke tro på en omnipotent skabende kraft (Thyssen 

2002: 24). At bruge den binære kode samt det tilknyttede medie forpligter, dels funktionssystemet, 

men også de sociale systemer, som bevæger sig inden for koden: "Ved at bruge mediet gør 

organisationen sig endelig tilregnelig. Den forpligter sig til fortid med regler, og til en fremtid med 

visioner" (Thyssen 2002: 22). Funktionssystemet kan ikke tillade, at mediet, hvormed det reducerer 

samfundssystemets kompleksitet, kompromitteres. Sker dette, kompromitteres funktionssystemets 

difference til samfundssystemet, og relationen system/omverden falder sammen. Derfor er mediet – 

på godt og ondt – funktionssystemets sikkerhed for, at håndterbar kompleksitet mødes med den 

binære kode, der er knyttet til mediet, og det der ikke kan inkorporeres herunder, negligeres som 

omverdensstøj: "Hvert system må konstruere sin egen virkelighed i en stærkt forenklet form. Det må 

afgrænse sig fra en omverden, som det kun i stærkt begrænset omfang kan iagttage" (Thyssen 2002: 

27). Funktionssystemer er med Thyssens terminologi metastabile, idet de selv kan regulere for 

omverdensstøj og til trods herfor stadig levere deres funktion for samfundssystemet. Med denne 

tilstand af metastabilitet opstår en blind plet for systemets iagttagelse, da systemet er blind for 

begrænsningen ved egen iagttagelse. Iagttagelsens blinde plet vil blive videre analyseret 

afslutningsvist i analysekapitlet og kastes blot ind på nuværende tidspunkt for at gøre op med den 

tidligere beskrevne ikke-begrænsende begrænsning ved systemets medie og binære kode. Med 

mediet skabes et forenklet perspektiv, hvorigennem alt fortolkes som enten positivt eller negativt. 

Gennem mediet kan funktionssystemet aflaste sig selv ved at se bort fra andre hensyn end sine egne 
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og derved fastholde fokus på den kommunikative acceleration, der skabes ved at forenkle alt 

gennem den binære kode. Med accelerationen af kommunikation ses den ikke-begrænsende 

begrænsning ved brugen af mediet, men samtidig understreges den begrænsende del af 

begrænsningen, idet mediet som konsekvens af sig selv må se bort fra, hvad der ikke kan anskues i 

det perspektiv, som er pålagt systemet til iagttagelse af samfundssystemet: "Det er også en måde at 

gøre sig ufølsom: organisationen gør sig blind for alt, hvad der ikke kan iagttages og beskrives i 

mediets sprog" (Thyssen 2002: 22).  

 

I henhold til funktionssystemers binære kode skal det dog understreges, at det ikke alene er mediet 

samt den tilhørende binære kode, som udgør kompleksitetshåndteringen. Således udvikles der inden 

for ethvert funktionssystem en særlig kultur af overleveret viden og erfaring omkring, hvad der er 

normalt og afvigende, acceptabelt og kritisabelt. Kulturen er samtidig et reservoir af fordomme, 

hvorved kommunikation kan programmeres i forhold til, hvad systemet tillader og kan tilkobles. 

Der opstår inden for funktionssystemet forskellige niveauer for, hvad der er normalt gældende. 

Disse "systemnormer" er svære at kritisere og upassende at moralisere, da dette oftest vil være et 

direkte angreb på den binære kode, som konstituerer funktionssystemet gennem reproduktion af 

kommunikation (Thyssen 2002: 20). Hermed understreges forholdet mellem det interne system og 

den eksterne omverden i forhold til den binære kodes rækkevidde. Koden afspejler systemets indre 

verden og påtvinger systemet samme syn på dets omverden.  

4.2.3. Opsamling – operation 

Følgende afsnit opsummerer de centrale dele af teorien om systemets operation som 

kommunikation. Disse dele danner grundlaget for den afsluttende hypotese, som vil blive behandlet 

under afhandlingens analyse.  

 

Den ovenstående introduktion til begrebet operation har præsenteret relationen mellem difference 

og kommunikation. Herunder er det redegjort, hvordan systemet definerer sin egen difference til sin 

omverden ved at kommunikere denne difference. For funktionssystemer udgøres denne difference 

af systemets funktion, som kommunikeres gennem systemets binære kode og medie. Systemets 

kommunikation er begrænset til systemets inderside, idet kommunikation på systemets yderside vil 

kompromittere differencen mellem system og omverden og derved systemets eksistensgrundlag. 

Derfor er også systemets inderside begrænset til systemets funktion. Det vil sige, at systemet ikke 

kan kompromittere sin egen funktion og det medie, hvorunder denne kommunikeres. Systemet er 

således tvunget til at møde enhver form for kompleksitet gennem det medie samt den binære kode, 
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som udgør systemets funktion. Der er i det ovenstående desuden argumenteret for, hvordan denne 

form for kompleksitetshåndtering på samme tid kan være dynamisk og begrænsende. 

 

Med systemets medie forstås den iagttagelsesposition, hvorfra alle former for kompleksitet 

iagttages. Mediet er systemets funktion, idet det er denne iagttagelsesposition, som tilbydes brugere 

af funktionssystemet. Ved sociale systemers brug af mediet forstærkes muligheden for, at 

kommunikation kan kobles til ny kommunikation. Med sociale systemer forstås eksempelvis 

mennesker og organisationer, der bruger økonomiens medie – penge – som en effektiv måde til at 

udveksle goder. Mediet er således kompleksitetshåndtering, idet mediet ved at tilbyde en begrænset 

og kommunikeret form for kompleksitet håndterer den kompleksitet, som ellers er forbundet med 

eksempelvis udveksling af goder.  

 

Til systemets medie er knyttet systemets særlige binære kode. Den binære kode deler systemets 

medie i en henholdsvis ønsket og uønsket tilstand. Eksempelvis er der til mediet penge knyttet den 

positive tilstand at have penge, som spejles i den negative tilstand at mangle penge. Den binære 

kode er derfor en yderligere kompleksitetshåndtering af den kompleksitetshåndtering, som skabes 

gennem funktionssystemets medie. Funktionssystemets brugere kan derfor møde det 

hyperkomplekse samfund med forskellige funktionssystemers medier og med ønsket om at opnå 

mediets positive tilstand. 

 

Ovenstående leder til følgende hypotese, som vil danne grundlaget for analysen under andet 

analytiske fikspunkt: 

 

"Systemets mulighed for kommunikation begrænses af den funktion, som skaber systemets 

difference fra sin omverden" 

 

Denne hypotese er knyttet til afhandlingens første teoretiske fikspunkt, idet hypotesen leder op til 

en analyse af revision som en særlig type socialt system – et funktionssystem. Herigennem kan der 

analyseres på, hvordan revision i sin kommunikation er begrænset af sit eget medie og binære kode. 

Hertil skabes en række blinde vinkler for kommunikation, idet systemet ikke kan række ud over 

egen funktion, da denne skaber systemets difference, som ikke må kompromitteres ved, at systemet 

kommunikerer på ydersiden. Denne hypotese har således værdi for besvarelsen af 

problemformuleringen, da den kaster lys på de blinde pletter, som er knyttet til revision forstået som 

funktionssystem. 
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4.3. Tredje teoretiske fikspunkt - strukturelle koblinger 

Med gennemgangen af difference og operation er der tidligere argumenteret for, hvordan det sociale 

system består af difference, og at denne difference opretholdes af systemets egen operation. 

Herigennem er det understreget, hvordan den særlige type sociale system kaldet funktionssystem 

tilbyder sociale systemer kompleksitetshåndtering. Sociale systemer bruger denne 

kompleksitetshåndtering som modsvar på den kaotiske tilstand af kompleksitet, der kendetegner det 

hyperkomplekse samfund. Hvor difference behandler systemets struktur, og operation systemets 

reproduktion af struktur, er begrebet strukturel kobling Luhmanns bud på, hvordan systemet skaber 

orden af kaos (Luhmann 2002: 111). Strukturel kobling er således måden, hvorpå systemet 

håndterer sin omverdens kompleksitet. 

 

Luhmann tager udgangspunkt i den form for kausalitet, som nødvendigvis må være mellem system 

og omverden for, at systemet kan karakteriseres som metastabilt. Med metastabilt forstås, hvordan 

systemet gennem ekstern differentiering skaber en stabil tilstand, som først bliver dynamisk, når 

systemet selv gennem intern differentiering skaber en ny form for kompleksitetshåndtering. Hertil 

karakteriseres systemet som et stabilt fænomen, der agerer konsekvent i sine relationer til dets 

omverden, hvorfor relationen mellem system og omverden inden for Luhmanns systemteori er 

præget af kausalitet. Det er denne kausalitet, der sikrer at ny kommunikation kobles til tidligere 

kommunikation, hvorved systemet reproduceres. Eksempelvis er der til det økonomiske system 

knyttet forventninger til penge som universelt byttemiddel. Et andet eksempel er den konsensus, der 

er knyttet til forholdet mellem lovgivende, dømmende og udøvende magt inden for det politiske 

system (Thyssen 2002: 16). Til trods for at Luhmann erkender et kausalitetsforhold mellem 

system/omverden, distanceres hans teori alligevel fra et traditionelt input/output-adfærdsskema, 

hvori systemet efterlades som en "black box", tilknyttet dets omverden (Luhmann 2000: 

245)."Black box" betyder, at systemet analyseres som den mekanisme, der gennem kausalitet sikrer, 

at input A bliver til output B. I stedet for denne tilgang til systemet lader Luhmann sig inspirere af 

systemteoretikeren Maturana ved at analysere systemers evne til at skabe orden gennem strukturelle 

koblinger. Det er gennem disse strukturelle koblinger, at systemet er knyttet til sin omverden 

(Luhmann 2002: 112). Med orden menes en tilstand af håndteret kompleksitet på systemets 

inderside, som er et modsvar til den kaotiske tilstand af hyperkompleksitet på systemets yderside.  
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4.3.1. Det autopoietiske system 

Luhmann knytter to udsagn fra Maturana til det sociale system. Dels det kendetegn, at alle sociale 

systemer er autopoietiske. Det vil sige, at systemet er selvproducerende uafhængigt af dets 

omverden. Det autopoietiske system kan ikke hente sin struktur som færdigproducerede fragmenter 

i sin omverden, men må opbygge dem gennem operationer og derefter huske dem som 

systemdesign: "Operationerne – og det gælder samtlige operationer – i et autopoietisk system har 

altså en dobbelteffekt. På den ene side fastlægger de betingelserne for tilkoblings-operationer, så 

de fra øjeblik til øjeblik hensætter systemet i nye historiske tilstande. På den anden side stiller de en 

række overgribende strukturer til rådighed som er nødvendige for tilkoblingen" (Luhmann 1997: 

46). Hermed menes, at systemet selv kontrollerer den interaktion, som systemet har med sin 

omverden gennem strukturelle koblinger. Det er systemets kommunikation (operation), som styrer 

disse strukturelle koblinger, idet systemet selv kan henholdsvis åbne og lukke for kommunikation 

med sin omverden. Den anden systemkarakteristika, som Luhmann låner hos Maturana, er 

systemets specielle struktur. Der findes forskellige slags strukturer, og dets kobling til autopoeisis 

er, at strukturudvikling er mulig, så længe systemet fastholder sin autopoeisis og derved eksisterer. 

Som eksempel på autopoeisis og struktur anvender Maturana biologien, hvor enden på et 

autopoeisisk system er, når døden indtræffer (Luhmann 2002: 112). Da døden ikke – i biologisk 

forstand – er en mulighed for den type af sociale systemer, som indeværende afhandling har som 

genstandsfelt, er denne sondring ikke en brugbar mulighed. Da enden på det sociale system ikke er 

inden for indeværende afhandlings genstandsfelt, skal det således blot hertil understreges, at 

systemets strukturelle koblinger er fastholdt til systemets autopoiesis. Den vigtige pointe for 

indeværende afhandling er således, at systemet i sin reproduktion af egen difference ikke må 

kompromittere egen difference. Hertil skal fastholdes, at systemet er kendetegnet ved en indre 

orden som modsvar på den hyperkomplekse omverden. Systemet er differencen til sin omverden og 

for at reproducere denne, må systemet tilføres ny kompleksitet fra sin omverden. Denne form for 

struktur findes dog ikke færdigproduceret i omverden, hvorfor systemet må optage ny kompleksitet 

gennem strukturelle koblinger. Kun herigennem kan systemet optage ny kompleksitet uden risiko 

for, at egen difference til omverdenen kompromitteres. Det er ved dette forhold, at systemets 

autopoiesis træder i karakter. 

4.3.2. Kausalitet 

For Luhmann udgør de strukturelle koblinger systemets tosidede form, der fungerer som systemets 

forbindelse til dets omverden. Det skal hertil understreges, at systemer som tidligere argumenteret 

er operationelt lukkede og adskilt fra deres omverden ved deres difference. Systemet har dog brug 
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for kontakt med sin omverden, idet der skal ny kompleksitet til for at skabe reproduktion af 

systemets difference til dets omverden. Det er gennem strukturelle koblinger, at systemet kan få 

dette input af information uden at kompromittere sin difference til omverdenen. Systemets 

strukturelle koblinger fungerer som en hinde mellem system og omverden, hvori disse kan indgå 

ved kausalitet. En slags stødpude mellem det strukturerede system med håndteret kompleksitet og 

dets destruktive kaotiske omverden: "Vi er nødt til at bearbejde begrebet strukturel kobling, nemlig 

først og fremmest i den henseende, at en kobling – sådan som formbegrebet gør det nærliggende – 

er en tosidet form" (Luhmann 2002: 113). De strukturelle koblinger er dog ikke i fuldstændig 

forbindelse med systemets omverden, idet ikke hele systemets omverden er koblet til systemet. 

Koblingerne er højselektive og indbefatter nogle dele af omverden til systemet, mens andre 

udelukkes. Koblingernes todelte funktion fremstår ved deres betydning for systemet som både 

udelukkelsesmekanisme og ved kanalisering af kausaliteter, som systemet kan anvende. Heri opstår 

en begrænsning af systemets evne til at indgå i kausalitet med dets omverden, idet systemets 

strukturelle koblinger reducerer berøringsfladen mellem system og omverden ved at definere, hvad 

der er relevant, og hvad der er udelukket. Systemet kan kun lade sig påvirke af systemets irritation, 

når det sker gennem strukturelle koblinger. Irritation skal her ikke forstås negativt, men som et 

udtryk for, at kontakten mellem system og omverden ikke er præget af den kausalitet, som opnås 

ved håndteret kompleksitet. Det er netop gennem strukturelle koblinger, at systemet forstår disse 

irritationer som information og kan tilpasse systemets strukturer til at indgå i kausalitet.  

 

Føromtalte begrænsning af systemet er en nødvendighed for, at systemet kan håndtere sin 

omverdens kompleksitet og skabe nye former for kausalitet: "Reduktion af kompleksitet, 

udelukkelsen af en stor mængde hændelser i omverdenen fra at udøve påvirkninger af systemet er 

betingelsen for, at systemet kan stille noget op med den smule, som det tillader" (Luhmann 2002: 

113). Herved tegner Luhmann en formel for systemers håndtering af kompleksitet – reduktion af 

kompleksitet er betingelsen for forøgelsen af kompleksitet (Luhmann 2002: 114). Der sker en intern 

systemdifferentiering, hvor systemet favner i sin omverden efter en ny form for kompleksitet. 

Denne kompleksitet tillades at påvirke systemet gennem en strukturel kobling og tillades først at 

indgå som systemets struktur, når denne kompleksitet er håndteret. Ved denne form for intern 

systemdifferentiering sikres det, at systemet ikke går på kompromis med sin egen difference til 

omverden, idet den nye form for kompleksitet først er en del af systemets difference, når denne er 

håndteret. Efter denne håndtering fremstår systemet med en ny difference, som derefter fastholdes 

gennem ekstern differentiering i form af systemets kommunikation af denne difference. Som et 

eksempel på strukturelle koblinger giver Luhmann forholdet mellem menneskets sanser og hjernen. 



29 
 

29 
 

Hjernen (systemet) er koblet til den ydre omverden gennem menneskets sanser, som i dette 

eksempel fungerer som strukturelle koblinger mellem system og omverden. Hjernen er med andre 

ord koblet til den ydre omverden med den meget begrænsede båndbredde af sansebetonede følelser, 

som reducerer det man kan se, høre og dufte. Hjernen stiller selv kriterierne for, hvordan den møder 

sin omverden, hvorfor hjernen ikke overbelastes af indtryk. Dette medfører, at hjernen kan kapere 

nye indtryk, og læring skabes i form af håndteret kompleksitet. Denne systemiske læring skaber 

strukturer i hjernen, og Luhmanns formel er fuldendt ved forøgelse af kompleksitet gennem 

reduktion af kompleksitet. Et andet vigtigt forhold ved Luhmanns eksempel er, at systemet aldrig 

selv irriteres direkte af sin omverden. Hjernen pirres således ikke selv af dens omverden, men 

påvirkes udelukkende fotokemisk eller akustisk af bølger og producerer derefter ved hjælp af egne 

operationer information (Luhmann 2002: 114). Når kompleksitet først er håndteret og optaget som 

kausalitet i systemet, optræder forholdet ikke længere som en irritation for systemet. Systemet har 

tematiseret forstyrrelsen og optaget den information, som fulgte med irritationen, som en 

systemproces. Der sker en standardisering, hvor systemets operationer skabes gennem systemets 

strukturelle kobling. Med standardisering forstås, at det er systemet selv, der skaber egen forståelse 

af omverden. Dette gøres i første omgang ved den forskel, som systemet reagerer på og i næste led 

ved den nye systemtilstand, som er tilpasset det nye input af håndteret kompleksitet.  

 

Der er derfor tale om to differencer. Den ene difference, som irriterer systemet og den anden 

difference, som skabes ved differencen mellem det gamle systemdesign og det nye (Luhmann 2002: 

120). Hertil konkluderer Luhmann, at information kun kan findes inden for systemer, idet det er 

systemet selv, der tolker på den omverdensirritation, som i sidste ende bliver til ny information. 

Systemets produktion af information kan udelukkende ske inden for det mulighedsfelt, der 

eksisterer som systemet selv. Det vil sige, at systemet må have forventninger til karakteren af dets 

omverden samt typer og skemaer, hvori omverdenen kan placeres. Systemet tilegner i sin forståelse 

omverdenen karakter, hvorved systemet kan forholde sig til denne og indgå i kausalrelationer. 

Systemet kan karakteriseres som selektivt i sin produktion af information, idet systemet selv 

gennem strukturelle koblinger vurderer, hvilke irritationer der tillades, hvilke informationer der skal 

tilføres, og hvilke operationer der skal dannes (Luhmann 2002: 121). Dermed ikke sagt, at 

systemets operationer er totalt adskilt fra systemets omverden gennem udelukkelsesmekanismer i 

systemets strukturelle koblinger. Systemet kan til trods for brugen af strukturelle koblinger stadig 

påvirkes af dets omverden – dette er dog udelukkende destruktivt og ikke som et led i systemets 

selvopretholdelse. Ved systemets destruktion af systemet er systemet under påvirkning af 

irritationer, det ikke selv har valgt, men som det tvinges til at forholde sig til (Luhmann 2002: 113). 
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Derfor kan systemets påvirkning af dets omverden karakteriseres som konstruktiv, når irritation 

sker selektivt gennem strukturelle koblinger, og som destruktiv, når systemet påtvinges irritation fra 

dets omverden gennem destruktion. 

4.3.3. Opsamling – strukturelle koblinger 

Følgende afsnit opsummerer de centrale dele af teorien om systemets kompleksitetshåndtering 

gennem strukturelle koblinger. Disse dele danner grundlaget for den afsluttende hypotese, som vil 

blive behandlet under afhandlingens analyse.  

 

I det ovenstående er systemets strukturelle koblinger præsenteret som leddet mellem systemets 

indre orden og den hyperkomplekse omverden. Strukturelle koblinger er det led, som sikrer, at 

systemet kan tilføres ny kompleksitet uden at kompromittere differencen mellem system og 

omverden. Strukturelle koblinger skaber denne risikofri interaktion med omverden ved at reducere 

berøringsfladen mellem system og omverden, hvorved systemet selv definerer, hvilken del af 

omverdenens kompleksitet der tillades at påvirke systemet.  

 

Når ny kompleksitet er optaget i systemets strukturelle kobling, standardiseres denne kompleksitet 

som information i systemet. Det vil sige, at kompleksiteten håndteres ved at indgå i et kausalt 

forhold mellem system og omverden. Kompleksiteten er håndteret, idet den nu opererer på 

systemets inderside og er en del af den måde, hvorpå systemet iagttager sin omverden. 

 

Ovenstående præsentation af systemets strukturelle koblinger leder til følgende hypotese, som vil 

blive behandlet under afhandlingens tredje analytiske fikspunkt: 

 

"Systemets mulighed for at håndtere kompleksitet er begrænset af systemets krav om en 

intern orden" 

 

Dette betyder, at systemets måde at håndtere kompleksitet gennem strukturelle koblinger er 

begrænsende for systemets iagttagelse af kompleksitet. Dels er funktionen ved strukturelle 

koblinger netop at reducere systemets berøringsflade med omverden, hvorved systemets mulighed 

for input af ny kompleksitet begrænses. Dette er problematisk for systemets evne til at modsvare 

omverdens kompleksitet, idet der skabes et misforhold mellem systemets kompleksitet og den 

hyperkompleksitet, som kendetegner omverden. Dels er måden, hvorpå ny kompleksitet optages 

som information i systemet, begrænsende for systemet, da systemets behov for en indre orden af 
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håndteret kompleksitet stiller krav om, at ny information indgår i kausalitet med systemets 

omverden. Systemet skaber derfor sin egen forståelse af omverden for at sikre kausalitet. Denne 

forståelse er dog ikke mere korrekt, end hvad systemets strukturelle koblinger tillader, som 

ovenstående eksempel med hjernens brug af sanserne understreger. 

4.4. Fjerde teoretiske fikspunkt – det iagttagende system 

Som afsluttende del af afhandlingens teoretiske referenceramme følger en gennemgang af systemets 

iagttagelse. Under de forudgående tre teoretiske fikspunkter er Luhmanns sociale system 

præsenteret ved dets difference til sin omverden, systemets operationer, hvori denne difference 

opretholdes samt systemets strukturelle koblinger, hvor ny kompleksitet håndteres. Med følgende 

præsentation af systemets iagttagelse sluttes den teoretiske cirkel, idet afhandlingen tages tilbage til 

sit eget udgangspunkt – iagttagelsens blinde plet. Det er hertil nødvendigt at knytte videre 

kommentar til forholdet mellem de fire teoretiske fikspunkter. Til trods for at systemets blinde plet 

for iagttagelse er berørt gennem afhandlingens problematisering og teoretiske fremstilling, er 

forholdet ikke endnu tilstrækkeligt teoretisk præsenteret. Følgende afsnit vil gøre op med denne 

mangel. Dermed postuleres det dog ikke, at de tre foregående teoretiske fikspunkter ikke indeholder 

eksempler på systemets blinde plet for iagttagelse. Hvert fikspunkt indeholder sin egen hypotese, 

som inviterer til analyse af systemets blinde plet for iagttagelse. Følgende afsnit har derfor en todelt 

funktion. Dels at fungere som et særskilt teoretisk fikspunkt med egen hypotese, dels at fungere 

som referenceramme for den del af den samlede referenceramme som allerede er præsenteret 

gennem de forudgående tre teoretiske fikspunkter. Da præsentationen af systemets iagttagelse samt 

blinde vinkel er baseret på begreberne difference, operation og funktion, er det vurderet 

hensigtsmæssigt at lade systemets iagttagelse fungere som sidste led i præsentationen af den del af 

Luhmanns teori, som udgør den samlede referenceramme for afhandlingens analyse. Denne 

rangorden i præsentationen af Luhmanns teori har ydermere den fordel at kunne knytte teorien om 

systemets iagttagelse til afhandlingens metodiske overvejelser omkring iagttagelse af anden orden. 

En videre præsentation af denne del af Luhmann følger under afhandlingens metodeafsnit. Til 

indeværende del af afhandlingen skal derfor blot fastholdes nødvendigheden af at præsentere 

begreberne difference, funktion og operation for at kunne arbejde med Luhmanns syn på det 

iagttagende system. 

4.4.1. Iagttagelse 

Iagttagelse er hos Luhmann en håndtering af en skelen. Det vil sige evnen til at betegne den ene 

side af en difference og ikke den anden (Luhmann 2002: 133). Det at kunne iagttage er således et 

kriterium for at være system: "Det at iagttage betragtes som en operation og iagttageren som et 
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system, som dannes, når sådanne operationer ikke blot er enkelthændelser, men kæder sig sammen 

til sekvenser, der lader sig skelne i forhold til omverden" (Luhmann 2002: 132). Systemets 

iagttagelse er derfor ikke styret af omverdenen, da systemet iagttager omverden med en difference, 

som er styret af systemet og ikke omverden. Dette forhold betegnes hos Luhmann som 

konstruktivisme. Med konstruktivisme mener Luhmann, at systemet ikke har mulighed for at 

iagttage omverden, som denne udspiller sig, men kun ud fra den difference, systemet formår at 

konstruere mellem system og omverden (Luhmann 1997: 24). Denne karakteristika ved systemet er 

en årsagerne til systemets blinde plet. Efter en videre præsentation af systemets iagttagelse føres 

indeværende afsnit tilbage til præsentationen af systemets blinde plet. Systemets difference er 

således afhængigt af systemets evne til iagttagelse af egen difference, hvorfor systemet kan 

karakteriseres som autopoietisk (Luhmann 2002: 75). Det er netop gennem den difference, som 

systemet kan iagttage mellem system og omverden, at systemet defineres. Iagttagelse er derfor 

skabelse af difference. Det autopoietiske træk ved Luhmanns sociale systemer kommer til udtryk 

ved forholdet mellem operation og kommunikation. Tidligere er operation defineret som 

kommunikation, hvorfor iagttagelse med ovenstående citat in mente logisk deduceret også må 

defineres som kommunikation. Systemets selvreferentialitet (autopoiesis) træder i kraft ved, at 

systemet så at sige kommunikerer med sig selv i kommunikative sekvenser, hvorfor kravet om en 

"ikke blot enkelthændelse" bliver centralt (Luhmann 1997: 46). Der er med kravet om kontinuitet 

samtidig sat rammer for systemets rækkevidde af iagttagelse. Systemet iagttager differencen mellem 

system og omverden fra systemets inderside. Det vil sige, at systemet iagttager den ene side af 

differencen mellem system og omverden og ikke den anden. Da systemets omverden er 

karakteriseret ved hyperkompleksitet, kan der til denne side af differencen ikke iagttages difference 

med kontinuitet. Det er netop denne tilstand af kaos i systemets omverden, som muliggør en 

difference mellem system og omverden. Systemet kan kun fastholde difference mellem system og 

omverden fra systemets inderside. Systemet kan derfor ikke iagttage sin omverden fra en anden 

position end blot den anden side af differencen: "At iagttage er håndteringen af en skelen til at 

betegne den ene side og ikke den anden" (Luhmann 2002: 133). Dette er en anden del af systemets 

blinde plet, idet systemet ikke formår at iagttage omverden, da systemets difference, hvormed der 

iagttages, netop er baseret på at betegne sig selv som system og ikke som omverden. Dette er en 

videre del af systemets autopoiesis, idet systemets iagttagelse er begrænset af systemets behov for 

selvreferentialitet: "Reproduktion inden for autopoietiske systemer kræver et minimum af lighed 

mellem elementerne" (Luhmann 2000: 513). Systemets iagttagelse er således bundet til egen 

historik, idet denne historik stiller krav om kontinuitet i systemets reproduktion. Som tidligere 

beskrevet, indeholder systemet en "hukommelse" i form af overleveret viden og erfaring integreret i 
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systemets struktur (Thyssen 2002: 20). Reproduktion og udvikling gennem intern 

systemdifferentiering af det autopoietiske system er derfor betinget af systemets tidligere tilstande. 

Rækkevidden af iagttagelse er således knyttet til iagttageren. Eksempelvis er menneskets mulighed 

for at optage ny viden knyttet til eksisterende viden. Specielt inden for matematikken gør dette sig 

gældende, hvor løsningen af komplicerede integraler er utopisk uden den basale forståelse for 

matematikken i form af regneregler. På samme måde er systemets muligheder for iagttagelse knyttet 

til egen historik. Dette er på en gang positivt og negativt for systemets mulighed for iagttagelse. 

Positivt, idet systemet kan bruge egen historik til at iagttage difference mellem system og 

omverden. Negativt, idet systemets historik sætter grænser for iagttagelsen ved at stille krav om, at 

ny iagttagelse knyttes til tidligere iagttagelse for at fastholde kontinuitet i systemets difference. 

Eksempelvis kan det økonomiske system forholdsvis simpelt iagttage de økonomiske konsekvenser 

ved tsunamien i december 2004. Omvendt kan det økonomiske system ikke forholde sig til, 

hvorvidt tsunamien skyldes Guds straf af mennesket eller forstyrrelse af naturens balance som følge 

af overproduktion: "Hvis vi imidlertid gerne vil forstå selviagttagelsen af et system, må vi også 

kunne indtage det standpunkt, som en teolog indtager, når han i Guds navn forsøger at anbefale 

troen på Gud …" (Luhmann 2002: 140). Det økonomiske system er simpelthen ikke sat op til at 

skabe differencer, der muliggør denne form for iagttagelse. Dette ville kompromittere systemets 

difference til omverdenen i en sådan grad, at der opstår en destruktiv indre systemdifferentiering, 

som spalter systemet i to systemer med hver sin difference. Uden at videreføre denne tankegang kan 

der argumenteres for, at systemet, som varetager miljøforhold, netop er udsprunget af det 

økonomiske system gennem en sådan system spaltning (Luhmann 2000: 230). Til dette syn på 

systemets historik som begrænsende for systemets iagttagelse er det ligeledes nødvendigt at 

inddrage omverdens forventning til systemet. Til præsentationen af funktionssystemer blev der 

argumenteret for, hvordan systemet fastholdes af egen funktion for sin omverden. På samme måde 

er systemet fastholdt af omverdenens forventning til systemets iagttagelse. Således kan det 

økonomiske system ikke pludselig erklære penge for ugyldige og operere med et andet medie. Dette 

vil kompromittere systemets difference til sin omverden, og systemet ville stoppe med at eksistere: 

"Hele den økonomiske teori er sådan opbygget, at den som teori om naturale forhold ikke egner sig 

til at udløse en social refleksion over følgerne af ens eget virke" (Luhmann 2002: 146). Dette 

forhold er endnu et eksempel på den blinde plet, som slører systemets iagttagelse. 

4.4.2. Den blinde plet 

I den ovenstående præsentation af systemets iagttagelse er der givet flere eksempler på, hvordan der 

til denne iagttagelse er knyttet blinde pletter. For Luhmann kan iagttagelsens blinde plet ikke 



34 
 

34 
 

isoleres fra iagttagelsen, idet det netop er ved iagttagelsen, at denne blinde plet skabes. Ved at 

iagttage en difference skabes en blind plet, da iagttageren må fokusere på den ene side af 

differencen (Luhmann 2002: 134). Til selve den operation, der udføres ved iagttagelse, skabes dog 

ligeledes en blind plet, idet iagttageren er blind for begrænsningen af egen iagttagelse: "Under 

håndteringen af en skelen har De hele tiden en blind plet eller en usynlighed i ryggen. De kan ikke 

iagttage dem selv som den, der har at gøre med en skelen …" (Luhmann 2002: 135). Ved at skifte 

iagttagelsesposition kan der kastes lys over denne blinde plet, om end en ny iagttagelsesposition 

blot betyder skabelsen af nye blinde pletter for iagttagelse (Luhmann 1997: 17). Skabelsen af en ny 

iagttagelsesposition for derigennem at kunne iagttage begrænsningen ved den iagttagelsesposition, 

som indtages af revision som socialt system, er netop ambitionen med indeværende afhandling. Der 

er derfor i arbejdet med afhandlingens problemstilling tale om iagttagelse af iagttagelse eller 

iagttagelse af anden orden (Luhmann 2002: 144). Denne iagttagelse af iagttagelse kommer primært 

til udtryk i afhandlingens analyse, hvor de fra teorien opstillede hypoteser aktiveres. Den metodiske 

konsekvens ved iagttagelse af anden orden videreføres under afhandlingens metodeafsnit. Til 

indeværende teoretiske fikspunkt skal således blot fastholdes, at der til enhver form for iagttagelse 

er knyttet flere blinde pletter.  

 

Luhmann arbejder overordnet med fem former for blinde pletter som her vil blive præsenteret 

(Luhmann 1997: 19). Flere af disse er allerede blevet behandlet i ovenstående, hvorfor der for disse 

blot vil være tale om en kort opsummering. Første blinde plet betegnes af Luhmann som "Den 

anden side af forskellen" (Luhmann 1997: 19). Forholdet er i det ovenstående blevet behandlet ved 

den naturlige blinde plet, der skabes ved at fokusere på den ene side af den difference, der skabes 

gennem iagttagelse. Til den primære difference mellem system og omverden udgør denne blinde 

plet systemets omverden, da det er omverden, der placeres på den anden side af den difference, som 

systemet iagttager mellem sig selv og omverden. Systemets iagttagelse af omverden er derfor 

underlagt en blind plet for iagttagelse, der først kommer til udtryk, når systemet gennem sine 

strukturelle koblinger tillader omverden at påvirke den indre side af forskellen mellem system og 

omverden. 

 

Systemets anden blinde plet udgøres af "Enheden af den forskel, som der iagttages med" (Luhmann 

1997: 19). Den difference, hvormed systemet iagttager, er i sig knyttet til en blind vinkel. Denne 

blinde vinkel opstår, da systemet gennem iagttagelse konstruerer sin egen virkelighed. Systemets 

iagttagelse er en konstruktion, idet systemet ikke har mulighed for at iagttage sin omverden på 

andre måder end ved den difference, systemet pålægger sin omverden (Thyssen 2002: 97).  
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Systemets tredje blinde plet er systemet selv – "Iagttageren" (Luhmann 1997: 19). Systemet har sin 

egen hukommelse, sin egen måde at iagttage på og er til denne iagttagelse præget af egne interesser, 

som består af systemets behov for stabilitet og vækst. Systemet iagttager derfor sin omverden ud fra 

den blinde plet, som udgøres af systemets interesse og historik. Da systemet iagttager sig selv som 

værende isoleret fra andre systemer, er systemet ikke opmærksom på denne blinde plet. Systemets 

iagttagelse tillades således ikke irritation fra differencer skabt gennem andre systemers positioner 

for iagttagelse, hvorfor systemet kan beskrives som værende blind for blinde pletter ved egen 

iagttagelse: "For læger og psykologer er intet vigtigere end at helbrede. Hvad det koster betyder 

mindre. For politikere er prisen lige så vigtig, eftersom deres vælgere både vil have sundhed og 

lave skatter" (Thyssen 2002: 29). 

 

Systemets fjerde blinde plet udgøres af systemets begrænsning til iagttagelse gennem én difference, 

hvorfor "Andre forskelle" (Luhmann 1997: 19) til iagttagelse ikke er muligt for systemet. I 

ovenstående præsentation af systemets iagttagelse er der argumenteret for, hvordan det økonomiske 

system ikke kan iagttage med samme difference som eksempelvis det sociale system for miljø. Her 

opstår den blinde plet for iagttagelse, idet systemet er begrænset til egen difference og derved ikke 

kan iagttage forhold i sin omverden, som kan sættes under fokus ved brug af andre differencer. 

Hvert socialt system fungerer som en ramme for specialiseret iagttagelse, hvorfor systemet ikke 

umiddelbart kan skifte iagttagelsesposition (Thyssen 2002: 28).  

 

Systemets femte blinde plet opstår ved systemets omverden forstået ved de utallige 

iagttagelsespositioner, som findes i systemets omverden - "Verden som det samlede felt af mulige 

iagttagelser" (Luhmann 1997: 19). Hertil forstås det asymmetriske kompleksitetsforhold, som 

findes mellem system og omverden. Systemet har en stærkt begrænset evne til at iagttage 

kompleksitet, idet systemet kun tillader håndteret kompleksitet internt i systemet. Systemet er derfor 

blind for den grad af kompleksitet, som overstiger systemets mulighed for optagelse: "Stærk 

selektivitet, eller selvbegrænsning er en betingelse for at et system kan iagttage" (Luhmann 1997: 

19).  

4.4.3. Opsamling – det iagttagende system 

Følgende opsamling holdes kort, idet ovenstående præsentation af systemets blinde pletter for 

iagttagelse fungerer som en delvis opsummering af indeværende teoretiske fikspunkt. 

Præsentationen af de centrale dele ved systemets iagttagelse danner i sammenhæng med teorien om 
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de blinde pletter grundlaget for den følgende hypotese. Denne hypotese vil blive behandlet under 

afhandlingens fjerde analytiske fikspunkt. 

 

Til denne opsummering skal således blot understreges, at der til enhver form for iagttagelse er 

knyttet blinde pletter. Revision er derfor som socialt system underlagt blinde pletter for iagttagelse. 

Denne del af den teoretiske fremstilling er således rettet imod afhandlingens problematisering, idet 

antagelsen om blinde pletter ved iagttagelse danner grundlaget for afhandlingens 

problemformulering. Denne del af Luhmanns teori er dog også rettet imod besvarelsen af 

problemformuleringen, idet forståelsen af systemets blinde pletter er nødvendig for at analysere, 

hvorfor revision er selvbegrænsende i sin iagttagelse af going concern. Forholdet mellem systemets 

iagttagelse og skabelsen af blinde pletter herigennem leder til følgende hypotese: 

 

"Systemets iagttagelse er begrænset af egen iagttagelse." 

 

Denne hypotese er knyttet til Luhmanns beskrivelse af forholdet mellem iagttagelse og blinde 

pletter. Da enhver iagttagelse skaber blinde pletter, kan enhver iagttagelse siges at være 

selvbegrænsende. Hypotesen er knyttet direkte til afhandlingens problemformulering, idet en 

analyse af blinde pletter inden for revision kan bidrage til forståelsen af, hvorfor revision er 

selvbegrænsende i sin iagttagelse af going concern. 

5. Metode 

I dette kapitel redegøres for afhandlingens metodiske og videnskabsteoretiske overvejelser. 

Formålet med afhandlingens metode er at skabe en metodisk tilgang, der kan støtte afhandlingen i 

forhold til besvarelse af problemformulering. Kravet til afhandlingens metode er således at skabe et 

perspektiv for iagttagelse, der kan iagttage de blinde pletter, som revision skaber gennem 

iagttagelse. Afhandlingens metode skal derfor støtte den følgende analyse i at antage et perspektiv 

for iagttagelse, som kan iagttage revision ved systemets iagttagelse.  

5.1. Iagttagelse af anden orden 

Som beskrevet under fjerde teoretiske fikspunkt skabes der ved enhver iagttagelse blinde pletter. 

Disse blinde pletter kan ikke iagttages af systemet selv, hvorfor nødvendigheden for iagttagelse af 

anden orden opstår (Luhmann 2000: 221). Med iagttagelse af anden orden forstås, at en iagttager 

uden for systemet antager en anden position for iagttagelse med henblik på at kunne iagttage det 

iagttagedes iagttagelsesposition. Gennem denne form for iagttagelse af iagttagelse kastes der lys på 
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systemets blinde vinkel: "Iagttagelse af anden orden er iagttagelse af en iagttager med henblik på 

det, som han kan se, og med henblik på det som han ikke kan se" (Luhmann 2002: 144). Der ønskes 

med andre ord et redskab til at kunne iagttage de blinde pletter, som skabes, når revision som socialt 

system iagttager. Denne iagttagelse af anden orden er frigjort fra de systemkarakteristika, som er 

beskrevet under afhandlingens teoretiske afsnit. Således kan iagttagelse af anden orden tillade at 

kompromittere den difference mellem system og omverden, som skabes ved systemets iagttagelse: 

"Iagttagelsen af anden orden er en iagttagelse af første orden, men en iagttagelse af første orden, 

som er specialiseret med henblik på kompleksitetsgevinst ved at give afkald på ontologisk 

grundlæggende sikring af data" (Luhmann 2002: 145). Hermed ikke antydet, at denne nye form for 

iagttagelse ikke selv er begrænset af egne blinde pletter. Disse vil igen kunne belyses ved en ny 

form for iagttagelse af anden orden, etcetera.  

 

Som et metodisk redskab til at antage denne nødvendige iagttagelsesposition anvendes den 

filosofiske hermeneutik. Gennem Hans-Georg Gadarmers hermeneutik tillader afhandlingen at 

inddrage egen forforståelse som redskab til at iagttage systemets iagttagelse. Der skabes således en 

unik position for iagttagelse, idet hermeneutikken inddrager betydningen af forskerens egen 

forståelse af genstandsfeltet. Med forståelsen af hermeneutikken som det redskab, der tillader 

iagttagelse af anden orden, følger en præsentation af hermeneutikken som videnskabsteoretisk 

ståsted. Dette ståsted danner grundlaget for den senere operationalisering af hermeneutikken, 

hvorved videnskabsteori bliver metode. 

5.2. Videnskabsteori 

Det centrale ved hermeneutikken er inddragelse af iagttagerens forforståelse, da denne har 

betydning for det perspektiv, hvorfra genstandsfeltet iagttages. Hermeneutikken fremstår derfor som 

en brugbar tilgang til indeværende afhandlings problemstilling. Arbejdet med indeværende 

afhandling er en erkendelsesproces, hvortil der ikke eksisterer objektivitet til den viden, der 

produceres: "Hvis forskeren ikke er involveret med sin forståelse, kan forståelse slet ikke etableres" 

(Jensen 1993: 43 i Fredslund 2001: 52). Gennem den filosofiske hermeneutik anlægges en 

ontologisk tilgang, hvor sandhed i genstandsfeltet undersøges gennem en væren i dette 

genstandsfelt: "Virkeligheden eksisterer ikke uafhængigt af vores erkendelse af den. Virkeligheden 

konstrueres gennem fortolkninger. Hvad der er virkeligt for mig er ikke nødvendigvis virkelighed 

for dig. Der findes ingen eksakt viden" (Darmer og Nygaard: 2006). Set i forhold til Luhmanns 

iagttagelse af anden orden, skaber forskeren selv en alternativ iagttagelsesposition med baggrund i 

egne fortolkninger af genstandsfeltet. Den iagttagelsesposition, som antages som alternativ for at 
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kunne forstå revision som socialt system, er således præget af egen fortolkning. Forskeren er 

medproducent af iagttagelsespositionen og får derfor mulighed for at kaste lys på de blinde pletter, 

der skabes når revision iagttager. Heri en antagelse om, at der ikke findes universelle sandheder, 

idet enhver forståelse er påvirket af egen væren som menneske gennem fortolkninger og forståelse 

af virkeligheden: "Forståelse er derfor ikke en metode men en måde at være til på som menneske – 

forståelse er ikke erkendelsesteori men ontologi." (Jensen i Fredslund: 2001:54). Ved at anvende 

den filosofiske hermeneutik bliver det muligt at håndtere betydningen af egen forståelse og de 

konsekvenser, det medfører for besvarelsen af problemformuleringen. Egen forforståelse bliver et 

aktiv i skabelsen af iagttagelse af anden orden. Herigennem skabes mulighed for, dels at påvirke 

egen iagttagelsesposition gennem udvikling af egen forforståelse, og dels at iagttage de blinde 

pletter, som begrænser revision. Brugen af den filosofiske hermeneutik er således et redskab til at 

bringe egen viden i spil til forståelsen af genstandsfeltet revision af going concern (Dalsgaard 

2004). 

5.2.1. Operationalisering af den filosofiske hermeneutik  

Til at operationalisere afhandlingens videnskabsteori anvendes Hanne Fredslunds tekst "Når vilde 

problemer tæmmes" (Fredslund 2001), hvori hun diskuterer filosofisk hermeneutik som en metodisk 

fremgangsmåde. Hermed bliver den filosofiske hermeneutik et metodisk grundlag for afhandlingens 

arbejde med problemformulering. Fredslund er for denne afhandling produktiv, fordi hun forholder 

sig til sammenhæng mellem det generelle (Gadarmers videnskabsteoretiske overvejelser) og det 

operationelle (hermeneutiske metodiske overvejelser). Fredslund opererer med en klar adskillelse 

af, hvad hun formulerer som principper og anvisninger: "Forskellen på principper og anvisninger 

er det metodiske niveau, de formuleres på. Principperne er generelt formulerede og vil kræve en 

operationalisering, før de kan tages i brug, mens anvisningerne er mere umiddelbart anvendelige 

forslag til, hvordan principperne kan omsættes til konkrete metodikker" (Fredslund 2001: 54). 

Fredslund har med baggrund i Gadarmers filosofiske hermeneutik fremstillet seks metodiske 

principper. Flere af disse principper er relevante for afhandlingen, fordi hermeneutikken gennem 

disse bliver metodisk. Fredslund operationaliserer hermeneutikken ontologisk normativt ved at 

omforme universelle betingelser for, hvordan forståelse altid sker til retningslinjer for, hvordan 

forståelse altid bør ske. Således giver Fredslund et bud på, hvordan man bør konstruere sin metode, 

i stedet for hvad hermeneutikken metodisk er. I dette ligger, at alle forsøg på at frembringe en 

metode på baggrund af den filosofiske hermeneutik altid vil være en konstruktion, idet den er skabt 

på forskerens egen forståelse af virkeligheden.  
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Fredslund opererer inden for den filosofiske hermeneutik med begreberne: Situation, horisont og 

forforståelse, der i cirkulært samspil skaber forståelsen - en hermeneutisk cirkel. Den cirkulære 

form optræder, eftersom en opnået forståelse altid skaber nye situationer, forforståelser og 

horisonter. (Fredslund 2001: 59). Situationen er udgangspunktet for forståelse og kommer til udtryk 

gennem den kontekst, hvorfra en tekst eller dialog skal forstås. Konteksten er afgørende for, hvilken 

forforståelse der anlægges på en sag eller en persons mening om en sag, inden man går ind i en 

forståelseshandling. Fredslund forklarer, at forforståelsen omfatter alt, hvad der vides om en sag. I 

forskningsmæssig sammenhæng er det særlige dele af forskerens forforståelse, der bringes i spil 

(Fredslund 2001: 59). Horisonten er karakteriseret ved samspillet mellem situationen og 

forforståelsen. I mødet med andre horisonter er forståelse betinget, dels af afstanden mellem egen 

og andres situationer, dels af hvor bred egen og modpartens horisont er. Forståelse udspringer af 

mødet mellem flere horisonter og er således produktet af mødet mellem situationer og forforståelser 

(Fredslund 2001: 59). Forforståelse og forståelse er vævet ind i hinanden. De er ikke mulige at 

udskille og adskille, og de er flygtige i natur, da forståelsesprocesser foregår hele tiden (Fredslund 

2001: 60). Således er afhandlingens problematisering fremkommet, fordi der er opstået, hvad 

Fredslund kalder sprækker i egen forforståelse. Det vil sige, at mødet med andre forforståelser står i 

kontrast til egen – revision af going concern står i kontrast til forståelsen af det hyperkomplekse 

samfund. 

 

Forforståelse betyder ifølge Fredslund, at forskeren bringer særlige dele af egen forståelse i spil. 

Fredslund forklarer, hvordan forforståelse afgrænses i forskningsmæssig sammenhæng til at omfatte 

de erfaringer, de antagelser, det faglige perspektiv, den teoretiske referenceramme og den 

metodiske tilgang, som er bestemmende for forskerens forståelseshorisont (Fredslund 2001: 63). 

Med problemstilling knytter Fredslund sig op ad Gadarmers begreb om sagen selv. I denne 

afhandling er sagen revision. Til denne sag er knyttet en forståelse, og med denne forståelse 

anlægges en bestemt forståelseshorisont på sagen. Dette betyder samtidig, at der med egen 

forståelseshorisont kun kan begribe en mindre del af revision. Revision som et selvbegrænsende 

system er det særlige snit, som anlægges på sagen revision. Dette snit er tydeligt i afhandlingens 

problemstilling, men inddrages i alle valg og fravalg. Således afspejler valg af teori, afgrænsning, 

metodiske overvejelser og analytisk fokus den forforståelse, som bringes i spil af afhandlingens 

forfatter (Fredslund 2001: 63).  

 

Gennem denne tilgang til hvordan forståelse skabes, opstiller Fredslund seks principper for en 

hermeneutisk funderet metode – de for afhandlingens mest betydningsfulde vil i det følgende 
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operationaliseres. Det skal hertil understreges, at disse principper er metodisk funderede og således 

ikke en teoretisk fremstilling af filosofisk hermeneutik som paradigme. Afhandlingen nærmer sig 

således den filosofiske hermeneutik ud fra, hvad den kan i en metodisk forståelsesramme, og ikke 

hvad hermeneutikken er som paradigme.  

5.2.2. Afhandlingens metodiske principper og anvisninger 

I det følgende præsenteres udvalgte principper fra Fredslunds syn på en metodisk tilgang til den 

filosofiske hermeneutik. Efterfølgende operationaliseres disse, hvorved bevægelsen fra princip til 

anvisning sker. 

5.2.3. Første princip 

"At bevidstgøre egen forforståelse, fordi det anerkendes, at forforståelsen er en del af 

forskningsprocessen". Med dette mener Fredslund, at forskeren må forholde sig til egen 

forforståelse, som bringes med i forskningsprocessen. Forskerens forforståelse påvirker 

forskningsprocessen på en bestemt måde og tegner samtidig grænserne for forskerens 

forståelseshorisont. Ved at bevidstgøre egen forforståelse, skabes opmærksomhed på de grænser for 

forståelse, som skabes af egen forforståelse (Fredslund 2001: 64).  

5.2.4. Operationalisering af første princip 

Forståelsen, der bringes til indeværende afhandling, er præget af en tese om, at revision som socialt 

system er selvbegrænset i forhold til iagttagelsen af going concern. Denne forforståelse tager afsæt i 

et misforhold mellem systemets syn på going concern og det hyperkomplekse samfund. Til 

forskningsprocessen bringes en forståelse af, at virksomhedens going concern er afhængig af en 

lang række komplekse forhold. Going concern er blandt andet afhængig af ledelsens kompetence og 

netværk, virksomhedens evne til at markedsføre eksisterende produkter og udvikle nye. Going 

concern er dog ligeledes påvirket af ydre faktorer, som ikke i samme grad lader sig håndtere. 

Således opererer den moderne virksomhed i et kompliceret samspil af økonomiske, sociale og 

politiske faktorer, som tilbyder muligheder og begrænsninger. En vigtig faktor til dette syn på 

virksomheden er den stigende kompleksitet, hvormed virksomheden påvirkes. En af de 

konsekvenser, som egen forforståelse medfører, er i forhold til den empiriske og teoretiske 

forklaringskraft, der inddrages i afhandlingen. Der anvendes teorier, der har udspring i 

socialvidenskaben (Luhmann og Qvortrup), hvilket afgrænser afhandlingens forklaringskraft. 

Således skal afhandlingens problemstilling, analyse og konklusioner læses i det lys, hvorfra disse 

områder udspringer, hvorfor det første hermeneutiske princip kommer til udfoldelse. 
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5.2.5. Andet princip 

"At sætte sin forforståelse på spil og derigennem sætte sin forståelseshorisont i bevægelse". 

Forskeren må sætte egen forforståelse i bevægelse ved at bringe denne i spil med de horisonter, der 

konfronteres i forskningsprocessen. I dette ligger, at man skal gøre sig åben for de påvirkninger, 

andres horisonter medfører (Fredslund 2001: 65). Fredslund er bevidst om, at det kan være 

vanskeligt at eksplicitere egne forståelser, idet man allerede er ét med dem: "Udfordringen i 

forskningsmæssig sammenhæng består derfor i at arbejde med metoder til at indkredse aspekter af 

forforståelsen, som ikke umiddelbart er synlige for én selv" (Fredslunds 2001: 66). Dette kan 

udelukkende ske i mødet med andre horisonter, fordi vi her bliver opmærksomme på grænserne for 

egen horisont og på egen forforståelse (Gadarmer 1998: 299 i Fredslund 2001: 67).  

5.2.6. operationalisering af andet princip  

I erkendelsen af at egen forforståelse begrænser eget syn på problemstillingen søges empiri, der kan 

åbne op for perspektiver og vinkler, der udvider egen horisont. Således er der foretaget interviews 

med personer, der har sit daglige virke inden for, hvad der i afhandlingen betegnes som revision 

som socialt system. Disse personer kan berette om genstandsfeltet ud fra andre end forskerens egen 

forforståelse, hvorved der kan skabes en anden horisont for forståelse og en ny forforståelse. Som 

det pointeres ved Fredslunds andet princip, er det vigtigt, at egen forforståelse bringes i spil i 

konfrontationen med andre forforståelser. Dette kommer blandt andet til udtryk ved den empiriske 

dataindsamling, hvor egen tilgang til problemstilling og analyse er blevet ekspliciteret for 

dialogpartneren. Princippet er dog også brugbart i forhold til det teoretiske møde mellem Luhmanns 

systemteori og teori placeret inden for revision som socialt system. Således må forskeren være 

opmærksom på, hvordan Luhmanns systemteori og eksempelvis revisionsstandarder optræder med 

hver sin forforståelse. Diversiteten i disse teksters verdensopfattelse er både styrkende for 

afhandlingens problematisering, men også begrænsende, idet der opstår en risiko for, at der ikke 

kan dannes en ny og produktiv forståelse, da forforståelserne er inkommensurable. I et forsøg på at 

komme omkring denne problemstilling har indeværende afhandling et konstant fokus på 

forforståelsen af teori og empiri. Hertil kommer en konsekvent søgen efter at udvikle og modsvare 

afhandlingens indledende problematisering af revision som et selvbegrænsende system. 

5.3. Kvalitetskriterier 

Traditionelt set anvendes begreberne validitet, reliabilitet samt genrealiserbarhed som metodiske 

kvalitetskriterier. Til indeværende afhandling er disse begreber utilstrækkelige, eftersom de 

udspringer af den naturvidenskabelige tradition, og indeværende afhandling bevæger sig inden for 

en socialvidenskabelig referenceramme: "Begreberne generaliserbarhed, reliabilitet og validitet 
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har opnået status som videnskabelig, hellig treenighed i moderne samfundsvidenskab. De synes at 

tilhøre et abstrakt område i en videnskabelig helligdom, fjernt fra dagligdagens interaktioner, og de 

tilbedes med respekt af alle sande tilhængere af videnskaben" (Kvale 1994: 225). Som modspil 

opstiller Fredslund i stedet to kvalitetskriterier for undersøgelser baseret på den filosofiske 

hermeneutik. Kvalitetskriterierne bestemmes af selve metoden og processen frem for en generel 

metodik (Fredslund 2001: 85).  

5.3.1. Første kvalitetskriterium 

"At forskeren ekspliciterer sin forforståelse og dermed synliggør det subjekt, forskeren er" 

(Fredslund 2001: 87). Dette betyder, at besvarelser i indeværende afhandling er fremkommet på 

baggrund af egen subjektive deltagelse i forskningsprocessen. Der er inddraget egen forforståelse, 

situation og horisont som grundlæggende betingelser for forståelse. Derfor er det ifølge Fredslund 

nødvendigt, at forskeren fremstiller egen forforståelse og arbejder med den i forhold til det, som er 

relevant for sagen (Fredslund 2001: 88). Dette kvalitetskriterium hænger nøje sammen med de 

metodiske principper, hvis formål er at udlægge egen forståelse for, at læseren får mulighed for at 

vurdere, hvordan forskerens forforståelse har influeret forskningsprocessen. Dermed opnår 

modtageren et indblik i, hvilke forudsætninger der har ligget til grund for afhandlingens 

fortolkninger og konklusioner. Ved løbende at argumentere for disse forudsætninger sikres det, at 

det, afhandlingen rent faktisk har sat under lup for at undersøge, også bliver undersøgt: "i hvilket 

omfang vore observationer faktisk afspejler de fænomener eller variable, vi interesserer os for" 

(Kvale 1997: 233). Denne afhandling valideres ikke gennem naturvidenskabens fakta, men gennem 

meningsfortolkninger af empiri og teori. 

5.3.2. Andet kvalitetskriterium 

"At der i fremstillingen af forskningsprocessen redegøres og argumenteres for hvert skridt i 

forskningsprocessen" (Fredslund 2001: 88). Som tidligere nævnt anvendes der ikke 

standardteknikker eller på forhånd definerede metodiske kriterier i den filosofisk hermeneutiske 

metodik. Dette stiller krav til den eksplicitte redegørelse for metodiske overvejelser og valg, når der 

ikke kan henvises til en anerkendt og standardiseret metode (Kvale 1994: 92). Formålet med dette 

kvalitetskriterium er at indvie læseren i, hvordan forskningsprocessen er skredet frem, og hvilke 

forudsætninger den er bygget på: "At argumentere vil bl.a. sige at argumentere for og imod i 

fortolkninger" (Fredslund 2001: 89). Der skabes i afhandlingen dialog med andre tekster, der 

omhandler sagen teoretisk og empirisk, og dermed sættes egen forståelse på prøve (Fredslund 2001: 

88). Et gyldigt argument er fornuftigt, velbegrundet, forsvarligt, stærkt og overbevisende. En gyldig 

slutning er korrekt udledt af dens præmisser (Kvale 1997: 233). Gennem åbenhed i fremstillingen af 
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undersøgelsen bliver det muligt for andre forståelseshorisonter at fortolke og mødes med forskerens 

forståelse. For Gadarmer er en fortolkning aldrig komplet eller endegyldig: "Fortolkninger er kun 

nogle af mange mulige fortolkninger og afhandlingen kan i sig selv være genstand for nye 

fortolkninger" (Fredslund 2001: 89). Indeværende afhandling fremkommer dermed ikke med 

endegyldige fortolkninger, men ligger åbent op til, at læseren møder forfatterens fortolkninger for 

herigennem at sammensmelte i nye forståelseshorisonter.  

6. Empiri 

Dette følgende afsnit fungerer som en kort introduktion til den empiri, som analyseres ved den 

teoretiske referenceramme opstillet gennem Luhmanns systemteori. Afsnittet består af en 

præsentation af de dele af revision som socialt system, som vil blive behandlet under afhandlingens 

analyse. Da revision som socialt system er et omfattende fænomen, trækker analysen på flere 

forskellige dele af systemet. Præsentationen er derfor ikke udtømmende og er begrænset til de mest 

centrale dele af den efterfølgende analyse. Præsentationen af empirien foregår ved en skelen mellem 

institutionelle, faktuelle og teoretiske dele af revision som socialt system. Efter præsentationen af 

disse dele af revision som socialt system følger en præsentation af den empiri, der er produceret ved 

interviews. Den metodiske tilgang til de udførte interviews er beskrevet under afsnittet om den 

filosofiske hermeneutik, hvorfor præsentationen er begrænset til en introduktion af 

interviewpersonerne, og hvilket produkt disse tilbyder afhandlingen. 

6.1. Genstandsfeltet revision 

Som beskrevet i det ovenstående er der til præsentationen af revision som socialt system foretaget 

en skelen mellem institutionelle, faktuelle og teoretiske dele af systemet. Denne inddeling har 

udelukkende betydning for præsentationen af genstandsfeltet og har ingen determinerende værdi for 

strukturen af analysen. Herudover interagerer de empiriske dele på kryds og tværs af den teoretiske 

referenceramme, men også internt imellem. 

 

Fra den institutionelle del af revision som socialt system trækker afhandlingen på den måde, hvorpå 

systemet gennem sine institutioner skaber difference til sin omverden. Hertil er Foreningen af 

Statsautoriserede Revisorer (FSR) en central aktør. Desuden inddrages studiet cand.merc.aud som 

en måde, hvorpå systemet står i difference til sin omverden. 

 

Til den faktuelle del af forståelsen af revision som socialt system kobles dels systemets historik. 

Historisk afgørende begivenheder inden for revision har været med til at tegne måden, hvorpå 
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revision i dag iagttager sig selv. Den faktuelle del består desuden af den jura, som er knyttet til 

systemet i form af eksempelvis revisorlovgivningen. Som sidste centrale led i den faktuelle 

forståelse af revision som socialt system indgår revisionsstandarderne. Specielt aktuel for 

indeværende afhandling er RS 570, men revisionsstandarderne indgår også som helhed til at tegne 

forståelsen af systemet.  

 

Til den teoretiske del af revision som socialt system knyttes forskellige former for revisionsteori. 

Disse er adskilt fra den faktuelle del af præsentationen ved at have et højere abstraktionsniveau. 

Centralt til denne del af systemet står principal agent-teorien samt interessentmodellen. Disse 

anvendes i analysen til at understrege, hvordan revision som socialt system selv definerer den 

funktion, systemet varetager for sin omverden. 

 

Som tidligere nævnt er denne skelen mellem forskellige dele af empirien udelukkende foretaget for 

at skabe overblik. Til analysen brydes denne skelen, og der opstår nye måder at iagttage empirien 

på. Dette sker ved at lade empirien komme til udtryk inden for afhandlingens teoretiske 

referenceramme. Eksempelvis ved at forklare den historiske (faktuelle) håndtering af Enron-

skandalen gennem revisionsteori og analysere, hvordan denne historik er optaget i systemets 

institutionelle rammer. 

6.2. Præsentation af interviewpersoner 

Følgende præsentation af de to interviewpersoner tjener til at skabe forståelse for rationalet bag at 

interviewe netop disse to personer. 

 

Kim Klarskov Jeppesen (KKJ) er professor på Copenhagen Business School ved institut for 

regnskab og revision. Han er fungerende studieleder med speciale inden for revision. Desuden er 

KKJ uddannet som registreret revisor og har flere års erfaring fra revisionsbranchen. KKJ er valgt 

som interviewperson grundet sit alsidige kendskab til, dels den praktiske del af revisionsbranchen, 

men også teorien bag revision. KKJ tilbyder afhandlingen indsigt i systemets institutionelle 

rammer, idet KKJ har sit daglige virke heri. Desuden har KKJ som professor indsigt i den teoretiske 

referenceramme og forståelse for den problematisering af revision, som ønskes med indeværende 

afhandling. Interviewet med KKJ blev foretaget som et eksplorativt interview med henblik på at 

accelerere det følgende arbejde med afhandlingen og sikre en produktiv retning. Det fulde interview 

med KKJ er vedlagt som afhandlingens bilag 1. 
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Kim Nicolaisen (KN) er revisor med 9 års erfaring fra KPMG og uddannet cand.merc.aud. fra 

Copenhagen Business School. I sit daglige virke er KN tilknyttet revisionen af blandt andet DFDS 

og Carlsberg. KN indgår i uddannelsesforløbet til statsautoriseret revisor, hvorfor KN har adgang til 

den nyeste praktiske og teoretiske viden inden for revision. KN er valgt som interviewperson, da 

han tilbyder afhandlingen indsigt i de praktiske rationaler, der ligger bag vurderingen af 

virksomhedens going concern. Interviewet med KN er udført som et ekspertinterview. Det betyder, 

at interviewet er foretaget sent i processen med henblik på input til konkrete dele af afhandlingens 

problemstilling. Det fulde interview med KN er vedlagt som afhandlingens bilag 2. 

7. Analyse 

Følgende analyse er struktureret ud fra de teoretisk opstillede fikspunkter. Således vil hver af de fire 

analyser arbejde ud fra hver sin teoretiske hypotese. Herved sikres sammenhæng mellem 

afhandlingens problemstilling, teoretiske forklaringskraft og analytiske fokus. Hver analyse er 

struktureret ved først at argumentere for revision, som socialt system på de præmisser, der blev 

opstillet ved præsentationen af Luhmanns systemteori. Følgende vil dette syn på revision som 

socialt system blive videreført i analysen af empirien over for den teoretiske hypotese. 

 

Denne opdeling medfører ikke en isolering af de fire analyser. Således tilføres analysen over sine 

fire afsnit en stigende grad af kompleksitet. For at kunne analysere på systemets operation og 

strukturelle koblinger er det således nødvendigt først at analysere, hvordan systemets difference 

kommer til udtryk. Opdelingen, der følger de teoretiske hypoteser, sikrer, at argumentationskæden 

kan løfte analysen af revision som socialt system, men samtidig også analysere, hvordan systemet er 

selvbegrænsende i forhold til at iagttage going concern. 

7.1. Første analytiske fikspunkt – systemet analyseret ved dets difference 

Følgende afsnit er centreret omkring den fra teoriens første fikspunkt opstillede hypotese, der her 

vil blive genopfrisket: "Revision er et socialt system, som står i difference til sin omverden 

gennem sin funktion." 

 

Hensigten med ovenstående hypotese og indeværende afsnit er todelt. Dels bringer bearbejdelsen af 

differencen mellem revision og omverden en forståelse for Luhmanns systemteori, herunder 

hvordan revision udfolder sig som et socialt system ved sin difference til sin omverden. Præmissen 

for afhandlingens problemstilling er knyttet til revision som et socialt system, hvorfor det er 

nødvendigt at argumentere for denne antagelse. Hvor den teoretiske fremstilling af Luhmanns 



46 
 

46 
 

systemteori primært er af abstrakt karakter, konkretiseres denne nu ved at knytte teorien op på 

eksempler fra den empiri, som udgøres af revision som socialt system. Samtidig er forståelsen af 

revision som en difference til sin omverden knyttet til forståelsen af going concern som defineret 

inden for revision. Herunder vil der blive argumenteret for, hvordan revision i sit behov for at stå i 

difference til sin omverden bliver fastholdt i sin egen definition af going concern. Denne form for 

going concern er dog blot ét perspektiv på going concern, hvorfor systemet bliver blind for andre 

perspektiver, som tilbyder andre forståelser af going concern. Afslutningsvis vil indeværende afsnit 

blive opsummeret i form af en delkonklusion, der konkluderer på afsnittets hypotese. 

7.1.1. Revision som difference 

Da konturerne for revision som socialt system kommer til udtryk ved systemets difference til sin 

omverden, kan revision analyseres på flere forskellige niveau. Systemets konturer er derfor ikke 

begrænset til indeværende afsnit. Forståelsen af revision som socialt system tegnes gennem hele 

afhandlingens analyse. Denne indledende del til forståelsen af revision som socialt system er baseret 

på de juridiske og institutionelle forhold, hvorfra revision differentierer sig selv fra sin omverden. 

Disse er valgt, idet de fungerer, som en hensigtsmæssig kobling mellem den abstrakte teori fra 

Luhmann og den empiri, som arbejdet med afhandlingen har stiftet bekendtskab med. 

 

Revision differentierer sig selv fra sin omverden blandt andet gennem forskellige institutionelle og 

juridiske organer. Fælles for disse er, at de skaber difference mellem revision, og hvad der kan 

betegnes som ikke-revision. Som pointeret under den teoretiske fremstilling af Luhmann er fokus 

for iagttagelse placeret på revision (system), hvorfor at betegnelsen ikke-revision er en tilstrækkelig 

sondring til at betegne systemets omverden. Eksempler på denne differentiering dækker over, 

hvordan brancheorganisationen "Foreningen af Statsautoriserede Revisorer" (FSR) opfatter sig selv 

som værende differentieret fra "Advokatsamfundet", "Dansk Erhverv" og "Dansk Industri"2. Disse 

andre brancheorganisationer udgør alle en del af systemets omverden. FSR definerer sig selv som 

en brancheforening, hvor optagelseskravet er at have bestået eksamen som dansk autoriseret revisor 

jf. §3, stk. 4 i "Lov om statsautoriserede og registrerede revisorer"3

                                                 
2 www.fsr.dk 
3 Fremover beskrevet som "Revisorloven".  

 (Revisorhåndbogen 2004: 66). 

Hertil opstår en klar differentiering mellem medlem af FSR og ikke-medlem af FSR, statsautoriseret 

revisor og ikke-statsautoriseret revisor. Skellet herimellem understøttes af revisorlovens §8. hvori 

det beskrives, at kun personer, der har beskikkelse som statsautoriseret revisor, må benytte 

betegnelsen "statusautoriseret revisor" (Revisorhåndbogen 2004: 67). Det stærkeste eksempel på 
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skellet mellem revisor og ikke-revisor findes i "Bekendtgørelse om statsautoriserede og 

registrerede revisorers erklæringer mv." §4, stk. 5, hvor det understreges, at kun statsautoriseret 

(eller registreret) revisor må underskrive virksomhedens regnskab. Det er med andre ord kun 

personer, der formelt set tilhører den institutionelle del af revision som socialt system, der må levere 

systemets primære ydelse. FSR og eksamen som statsautoriseret revisor er dog blot sidste led af den 

institutionelle (og juridiske) kæde, der fører til accept hos FSR.  

 

Uddannelsen cand.merc.aud. kan også betegnes som værende med til at skabe systemets difference 

til sin omverden: "Vi samarbejder selvfølgelig også med revisorforeningerne omkring den faglige 

udvikling. FSR holder i ny og næ et møde med os … men vi har holdt en del formaliseret snak 

omkring, hvad der skal foregå på uddannelsen, den faglige udvikling og så videre" (Bilag 1). I det 

følgende vil der blive argumenteret for, hvordan uddannelseslinjen cand.merc.aud. på blandt andet 

Copenhagen Business School (CBS) differentierer sig fra andre linjer af overbygningsuddannelsen 

cand.merc. Her forstås en differentiering, som går ud over den naturlige difference, som vil være 

mellem studierne grundet forskellig erhvervsøkonomiske fokusering. Fra cand.merc.aud.s egen side 

under CBS præsenteres studiet som følger: "Cand.merc.aud er det eneste studium i Danmark, der 

giver dig mulighed for at blive statsautoriseret eller registreret revisor. Studiet uddanner dig til at 

foretage revision, controlling og skatterådgivning, og peger frem mod job i revisor- og 

konsulentbranchen, den finansielle sektor samt i offentlige myndigheder"4

Den juridiske og institutionelle differentiering ved at indgå som led i den beskyttede titel 

"Statsautoriseret revisor" er ikke det eneste område, hvor cand.merc.aud. står i difference til de 

andre linjer på CBS. I ovenstående beskrivelse af studiet er der, set i forhold til beskrivelsen af 

andre retninger på CBS, en klar placering af studiets målsætning i forhold til revision. Uddannelsen 

er rettet imod revisionsbranchen, og det er eksplicit beskrevet, at kandidater fra cand.merc.aud. 

arbejder inden for revision. Således står revision forstået som system i difference til dets omverden, 

idet undervisning i revision ikke er undervisning i ikke-revision, og en kandidatgrad fra CBS giver 

. Dette institutionelle 

privilegium er juridisk forankret ved §34, stk. 1 i "bekendtgørelse om bachelor- og 

kandidatuddannelser ved universiteterne" vedrørende cand.merc.aud: "Kandidatuddannelsen i 

revision har til formål at kvalificere den studerende teoretisk til at udøve revision af private og 

offentlige virksomheder og institutioner. Uddannelsen er det afsluttende led i den teoretiske del af 

uddannelsen til statsautoriseret revisor" (Revisorhåndbogen 2004: 84).  

 

                                                 
4 http://www.cbs.dk/uddannelser/kandidat/kandidatuddannelser/cand_merc_aud 

http://www.cbs.dk/uddannelser/kandidat/kandidatuddannelser/cand_merc_aud�
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mulighed for arbejde inden for revision, mens andre erhvervsøkonomiske linjer muliggør arbejde 

inden for ikke-revision. Hermed ikke sagt, at andre erhvervsøkonomiske linjer på CBS blot er 

"omverden" til revision og derfor kun ikke-revision. Disse linjer indgår i andre systemer for, hvem 

revision er ikke-kommunikation, ikke-finansiering eller ikke-jura. Umiddelbart virker sondringen 

mellem revision og ikke-revision banal, hvorfor det er essentielt at fastholde tankegangen 

system/ikke-system (omverden) til Luhmanns krav om analytisk fokus.  

 

Til analysen af den institutionelle differentiering af revision som system ved cand.merc.aud. er det 

endvidere nødvendigt at knytte en sondring til styrken i differencen mellem revision og ikke-

revision. Sættes beskrivelsen af cand.merc.aud.-studiet i forhold til et af de nævnte eksempler på 

ikke-revision, fremgår det, at differencen mellem system/omverden er tydelig hos cand.merc.aud: 

"Cand.merc.(kom)-studiet uddanner dig til at løfte en bred vifte af opgaver i krydsfeltet mellem 

erhvervsøkonomi, kommunikation og samfundsanalyse. Uddannelsen sætter dig i stand til at 

arbejde med såvel forretningsstrategi som kommunikationsstrategi, samt at anvende 

kommunikation som et ledelsesredskab" 5

Ovenstående eksempler på juridisk og institutionel differentiering tjener som introduktion til den 

form for ekstern differentiering, som systemet producerer for at fastholde sin difference til 

omverdenen. Med ekstern differentiering forstås, hvordan systemet gennem sin difference til 

omverdenen skaber sine egne konturer. Fra Luhmanns teori er det redegjort for, hvordan sociale 

systemer er selvproducerende af difference til sin omverden. Dette sker som argumenteret i det 

. Hvor differencen mellem kommunikation og ikke-

kommunikation findes i "krydsfeltet mellem erhvervsøkonomi, kommunikation og 

samfundsanalyse", trækkes der til cand.merc.aud. en klar grænse mellem revision og ikke-revision. 

Revision er revision, og på cand.merc.aud. uddannes de studerende i revision og arbejder 

efterfølgende med revision. Betydningen af en juridisk beskyttet titel kan ikke negligeres i denne 

sammenhæng. Erhvervsøkonomiske områder, som tilhører ikke-revision har en større udfordring 

med at positionere sig selv i forhold til arbejdsmarkedet og er typisk i hårdere konkurrence med 

andre studieretninger, som ej heller har privilegiet af en beskyttet titel. Omvendt er denne antagelse 

dog ikke et argument for, at revision som socialt system ikke er konstitueret ved tydelige grænser til 

dets omverden. Ovenstående eksempel er således blot et udtryk for, hvordan juridiske og 

institutionelle forhold i samspil er med til at tegne og fastholde differencen mellem system og 

omverden.  

 

                                                 
5 http://cbs.dk/uddannelser/kandidat/kandidatuddannelser/cand_merc_kom 

http://cbs.dk/uddannelser/kandidat/kandidatuddannelser/cand_merc_kom�
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ovenstående blandt andet på institutionelt og juridisk niveau. I det følgende vil der argumenteres 

for, hvordan denne differentiering også sker gennem systemets definition af going concern. Det 

interessante i forhold til denne sondring er at iagttage going concern i forhold til ikke-going 

concern. Dette betyder ikke, at systemet vurderer en virksomhed som værende ude af stand til at 

opfylde sine økonomiske forpligtelser og være i risiko for konkurs. Med ikke-going concern skal 

forstås perspektiver inden for det, der er betegnet som ikke-revision, og hvordan disse vurderer 

virksomhedens going concern. Hermed sker der en forskydning af perspektivet for at iagttage 

virksomhedens going concern, og der kan kastes lys over de blinde pletter, som skabes, når revision 

som socialt system iagttager going concern. Hertil skal det fastholdes, at systemet er afhængigt af 

sin difference til omverden, hvorfor systemet ikke kan kompromittere denne difference, idet dette 

vil kompromittere skellet mellem system og omverden. Kompromitteres skellet mellem system og 

omverden, kompromitteres systemets funktion for omverden, relationen smelter sammen, og 

systemet har ikke længere en berettigelse i omverden. Systemet er derfor på godt og ondt bundet op 

på sin egen definition af going concern, idet denne er med til at differentiere systemet fra sin 

omverden. Ganske som revision som socialt system ikke pludselig kan agere uden for de juridiske 

og institutionelle rammer, som konstituerer systemets difference til dets omverden. 

7.1.2. Going concern og ikke-going concern 

Going concern revideres under RS 570, hvor grundlaget for vurderingen af going concern er 

ekspliciteret. RS 570 vil blive analyseret under afsnittet "Strukturelle koblinger", hvorfor 

indeværende del af analysen kun sporadisk berører selve RS 570. Det interessante ved den juridiske 

og institutionelle analyse af revision som socialt system opstår i koblingen mellem differencen i 

relationen revision/ikke-revision og forståelsen af going concern. Dette skal forstås således, at der 

til revision som socialt system knyttes én form for forståelse af going concern (RS 570), mens der 

til ikke-revision knyttes en anden/andre former for forståelse af going concern. Dette tidligere 

betegnet som ikke-going concern. Inden for revision som socialt system er der en klar definition af, 

hvad "going concern" betyder. Forholdet er formuleret i RS 570 med klare retningslinjer for, 

hvornår en virksomhed er going concern, hvilke faktorer der har betydning for going concern, 

hvilke handlinger revisor skal udføre, samt hvordan revisor skal beskrive et eventuelt forbehold 

over for going concern i årsrapporten: "Selskabet har endnu ikke opnået tilsagn om de begærede lån 

til finansiering af driften og de nødvendige investeringer i de førstkommende år. Usikkerheden om 

udfaldet af behandlingen af låneansøgningerne medfører betydelig usikkerhed om selskabets evne 

til at fortsætte driften. Efter vor opfattelse er ledelsens redegørelse for de anførte betydelige 

usikkerheder i ledelsesberetningen ikke fyldestgørende, hvilket er i strid med årsregnskabslovens 
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bestemmelser, og vi tager derfor forbehold for manglerne i ledelsens redegørelse" 

(Revisionsstandarderne 2007/2008: 357). Uden at analysere videre på de forhold, hvor der kan 

erklæres usikkerhed om virksomhedens going concern, understreger eksemplet alligevel going 

concern inden for revision. Dog kræver forståelsen af going concern inden for revision som system i 

første etape en abstraktion fra revision. For at analysere begrænsning ved systemets definition af 

going concern bliver det nødvendigt at forskyde perspektivet fra iagttagelse af going concern 

gennem RS 570 til iagttagelse gennem andre perspektiver. Herigennem kastes der lys på systemets 

blinde pletter for iagttagelse. Her er det oplagt at viderebygge differencen mellem forskellige 

erhvervsøkonomiske discipliner som introduceret under præsentationen af de institutionelle 

rammer, hvorunder revision skaber difference. Det interessante ved denne sondring er, at alle de 

forskellige erhvervsøkonomiske discipliner på CBS til en vis grænse har profitmaksimering for øje. 

Blandt erhvervsøkonomien er det mantra, at virksomheder udelukkende kan retfærdiggøre deres 

eksistens ved at være konkurrencedygtige og derved kunne skabe afkast for deres ejere: 

"Competitive advantage, then, is the ability of the firm to outperform rivals on the primary 

performance goal – profitability" (Grant 2002: 227). Iagttages virksomhedens konkurrencekraft 

eksempelvis af en praktiker inden for kommunikation (forstået som system) vil denne mene, at 

virksomhedens evne til at kommunikere strategi, ledelse og organisation til virksomhedens 

interessenter er det afgørende kriterium for at etablere/fastholde virksomhedens konkurrencekraft6. 

Iagttages virksomhedens konkurrencekraft derimod fra en human resource management-praktiker, 

vil der antages et andet iagttagelsespunkt for, hvilke forhold der afgør virksomhedens 

konkurrencekraft: "HRM er først og fremmest en strategisk, erhvervsøkonomisk praksis, idet den 

overordnede organisatoriske strategi og HR-strategien er hinandens forudsætning. Derfor er HRM 

relevant for en meget stor kreds i virksomheden: topledelse, de enkelte linje- eller områdeledere og 

de HRM-professionelle i en eventuel HR-afdeling" 7

                                                 
6 

. Formålet med at inddrage andre perspektiver 

på going concern (udtrykt ved konkurrencekraft) er at understrege, hvordan der ikke eksisterer én 

universal definition af, hvad der afgør virksomhedens konkurrencekraft. Der findes ligeså mange 

definitioner, som der findes positioner for iagttagelse af virksomhedens konkurrencekraft. I tillæg til 

allerede nævnte positioner for iagttagelse kan nævnes virksomhedens adgang til kapital, 

virksomhedens evne til at styre omkostninger, virksomhedens strategi i forhold til markedet, 

virksomhedens evner til at agere innovativt og virksomhedens evne til at markedsføre sine 

produkter (Grant 2002: 247). For at analysere videre på konsekvensen af de forskellige perspektiver 

for iagttagelse af virksomhedens konkurrencekraft er det nødvendigt at dreje perspektivet tilbage til 

www.cbs.dk 
7 www.cbs.dk 
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revision som et socialt system. Herved bliver det muligt at analysere på systemets funktion, og 

hvorfor systemet ikke kan kompromittere eget perspektiv for iagttagelse af going concern. 

7.1.3. Principal agent-teorien 

Historisk set udspringer revision fra det økonomiske system. Der er helt tilbage fra antikkens 

Grækenland fundet eksempler på bogføring og revision. Behovet for revision er dog for alvor 

stigende inden for de sidste 200 år, hvor økonomien primært drives gennem selskabsformer 

(Eilifsen, Messier, Glover & Prawitt 2006: 6). Inden for det økonomiske system forklares behovet 

for revision typisk ved principal agent-modellen. Med opførelsen af kapitalmarkeder er der sket et 

skifte i måden, hvorpå virksomheder ejes og drives. Typisk var virksomheder til starten af det 

nittende århundrede ejet og drevet af enkeltpersoner eller partnerskaber. Disse virksomheder havde 

behov for finansiering for at kunne ekspandere, og skabte denne finansiering ved at sælge 

ejerandele i virksomheden. Skiftet består i en splittelse mellem ejer og daglig ledelse, idet salget af 

ejerandele ikke nødvendigvis medfører delagtiggørelse i virksomhedens daglige ledelse. Med 

stigningen i denne måde at drive virksomhed på sker der en øget distancering mellem ejere og 

virksomheden, hvis daglige ledelse består af professionelle ledere. Heraf relationen principal/agent 

idet virksomhedens ledelse ved den daglige drift af virksomheden agerer som agenter for 

virksomhedens ejere (principalen). Principal/agent-relationen er præget af asymmetrisk information, 

idet agenten (den daglige ledelse) typisk har adgang til mere information om virksomheden end 

principalen (virksomhedens ejer). Asymmetrisk information bliver problematisk for forholdet 

mellem principal og agent, da disse typisk har modsatrettede interesser i forhold til virksomhedens 

finansielle position. Såfremt begge parter søger egen profitmaksimering, vil agenten ikke altid agere 

i henhold til principalens interesser. Eksempelvis opstår der risiko for, at agenten bruger 

virksomhedens midler på personlige goder og derved mindsker principalens overskud. Hertil opstår 

principalens behov for at kunne overvåge agentens ageren og virksomhedens drift (Eilifsen, 

Messier, Glover & Prawitt 2006: 7). Revision finder typisk sin funktion for det økonomiske system 

ved at indgå som uafhængig tredjepart i relationen mellem to parter, hvis relation er præget af 

asymmetrisk information og modsatrettede interesser: "… revisor som offentlighedens 

tillidsrepræsentant og den, der servicerer og tilbyder med vores påtegning en sikkerhed for eksterne 

parter til at kunne vurdere, om hvorvidt de vil investere eller ej. Kreditorer, banker, aktionærer alle 

der i virkeligheden måtte have en eller anden interesse i den her virksomhed" (Bilag 2).  

 

Hvor principal agent-teorien primært fokuserer på relationen mellem ejer og daglig ledelse, åbner 

interessentmodellen for begrænsningerne ved systemets definition af going concern. I 
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interessentmodellen inddrages virksomhedens medarbejdere, som bytter arbejdskraft med løn og 

ofte honoreres i forhold til virksomhedens præstation. Virksomhedens leverandører er afhængige af 

virksomhedens likviditet for at kunne modtage betaling for deres leverancer. Virksomhedens 

forhandlere er afhængige af virksomheden qua deres behov for at modtage varer/ydelser fra 

virksomheden, som kan videresælges til konsumenterne. Blandt virksomhedens interessenter er 

også de potentielle investorer, som overvejer at investere i virksomheden som følge af 

forventningen om fremtidigt afkast. Herudover indgår virksomheden i relation med de offentlige 

myndigheder, som blandt andet modtager skat af virksomhedens overskud og afregner moms 

(Thyssen 2002: 235). I forhold til interessentmodellen er potentielle investorer samt virksomhedens 

eksisterende investorer de mest interessante til denne del af analysen. Hvor revision af going 

concern er baseret på et skel mellem en positiv eller negativ vurdering, er informationsbehovet fra 

potentielle og eksisterende investorer mere nuanceret. Disse er typisk interesserede i aktiens 

udvikling, hvorfor det ikke er tilstrækkeligt at få oplyst, hvorvidt virksomheden kan holde driften 

kørende fra påtegnelsesdatoen til næste skæringsdato: "Som investor er det eneste, du tager hensyn 

til, jo at få en værditilvækst. Du vil have et afkast, der er større end det du ville kunne få ved 

alternative investeringer, og at dit afkast afspejler den risiko, du har taget ved din investering. Det 

er det altafgørende for dig som investor" (Bilag 2). Som investor er man altså primært interesseret i 

virksomhedens profitabilitet, hvilket som argumenteret for i ovenstående afsnit består af en lang 

række faktorer. Citatet understreger således det asymmetriske kompleksitetsforhold mellem revision 

som socialt system og den hyperkomplekse omverden, som systemet forsøger at håndtere. På den 

ene side af differencen er der revision som et socialt system, der finder sin funktion i det 

økonomiske system ved at indgå som uafhængig tredjepart mellem modsatrettede interesser. På den 

anden side af differencen står den hyperkomplekse omverden, hvor en uoverskuelig mængde af 

faktorer har betydning for virksomhedens fremtidige konkurrencekraft. Et sted midt imellem system 

og omverden står virksomhedens interessenter, som bruger virksomhedens årsrapport som 

information til at træffe økonomiske beslutninger. Som pointeret ved ovenstående citat har 

virksomhedens potentielle og eksisterende investorer en mere nuanceret tilgang til virksomhedens 

konkurrencekraft, idet de er interesserede i fremtidigt afkast og ikke blot en vurdering af, hvorvidt 

virksomheden er i stand til at opfylde fremtidige økonomiske forpligtelser eller ej (Grant 2002: 

250). Vurderingen af fremtidigt afkast af investering er forbundet med langt større kompleksitet, 

end noget enkeltstående system kan håndtere. Som understreget ved inddragelsen af iagttagelse af 

konkurrencekraft fra de erhvervsøkonomiske discipliner kommunikation og human resource 

management kan disse faktorer inddrages i tillæg til virksomhedens evne til at opfylde fremtidige 

forpligtelser. Herudover er der en uendelig lang række af politiske, markedsmæssige, juridiske og 
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makroøkonomiske forhold, som har betydning for virksomhedens fremtidige konkurrencekraft: 

"Hele problemet med at vurdere going concern er jo, at der er uendeligt mange faktorer, der afgør, 

hvorvidt virksomheden fremtidigt er konkurrencedygtig eller ej" (Bilag 1).  

 

Denne antagelse åbner for flere misforhold ved systemets definition af going concern. Dels opstår 

der et misforhold mellem den information, som interessenterne efterspørger og den information som 

systemet kan vurdere. Dels opstår der et misforhold, idet systemet forsøger at opstille kriterier for 

iagttagelse af et forhold, som kan iagttages fra uendeligt mange perspektiver. Det andet misforhold 

analyseres under analysen af RS 570, hvorfor fokus i indeværende analyse rettes mod misforholdet 

mellem efterspurgt information og systemets vurdering af going concern. Misforholdet fremstår 

klart ved at kombinere principal agent-teorien med interessentmodellen. Heraf fremgår det, at 

virksomhedens interessenter er underlagt asymmetrisk information, men de efterspørger mere 

information, end der gives ved revisors vurdering af virksomhedens going concern. Fra principal 

agent-teorien medføres det asymmetriske forhold mellem ejer og ledelse, og fra interessentmodellen 

medføres det mere nuancerede syn på virksomhedens konkurrencekraft. Til dette perspektiv 

fremstår det paradoksalt at revisor, som netop finder sin funktion i det asymmetriske forhold 

mellem den daglige ledelse og virksomhedens interessenter, ikke bruger sin viden om 

virksomheden til at imødekomme informationsbehovet hos virksomhedens interessenter. At påstå, 

at revisor bør udtale sig om sin forventning til udvikling af virksomhedens aktier, er, set i lyset af 

indeværende afhandlings problemstilling, en for radikal betragtning. Afhandlingens problemstilling 

er netop baseret på den problemstilling, der opstår ved at skulle vurdere virksomhedens 

konkurrencekraft i det hyperkomplekse samfund, hvor uendeligt mange faktorer og relationer 

påvirker denne. Mængden af kompleksitet er simpelthen for massiv til, at noget individ eller system 

kan kapere denne betragtning. Dog fremstår det alligevel problematisk, at revisor som leddet 

mellem relationen præget af asymmetrisk information udelukkende udtaler sig om going concern 

fra en skelen mellem et positivt og et negativt scenarie. Man kan argumentere for, at revisors 

vurdering af virksomhedens going concern mister sin værdi for virksomhedens interessenter, idet 

denne ikke tilbyder den efterspurgte information: "Det er mit indtryk, at virksomhedens 

interessenter læser revisors påtegning, men om de til fulde forstår betydningen af påtegningen, det 

er en anden historie. Meget ofte så konstaterer de bare, at den er uden forbehold, og det er sådan 

set det" (Bilag 1). Dermed er der stadig et asymmetrisk forhold mellem principal og agent eller 

potentiel agent i form af potentielle investorer i virksomheden. Dette til trods for, at revisor finder 

sin funktion i den rolle, der opstår ved behovet for en uafhængig tredjepart mellem virksomhedens 

daglige ledelse og virksomhedens ejere. Antagelsen om interessenternes behov for en mere 
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nuanceret vurdering af virksomhedens going concern opstår som tidligere nævnt ved at forskyde 

perspektivet for iagttagelse af going concern. Der opstår, hvad Luhmann betegner som iagttagelse 

af iagttagelse eller iagttagelse af anden orden (Luhmann 2002: 143). Med denne form for 

iagttagelse er der afdækket et misforhold inden for revision som socialt system og forsøget på at 

iagttage virksomhedens going concern – en såkaldt blind plet for iagttagelse. For at videre analysere 

hvordan denne blinde plet for iagttagelse er skabt af systemets egen iagttagelse, er det nødvendigt at 

dreje fokus for iagttagelse tilbage til systemets iagttagelse. Hermed kan det analyseres, hvordan 

systemet trods ovenstående identificerede misforhold alligevel fungerer, og hvordan denne 

begrænsning kan karakteriseres som en selvbegrænsning, idet den blinde plet for iagttagelse opstår 

ved systemets behov for at være i difference til sin omverden. Nøglebegrebet hertil er 

kompleksitetshåndtering, idet det er her sociale systemer finder sin funktion for sin omverden og 

definerer sin difference. 

7.1.4. Kompleksitetshåndtering 

Ovenstående misforhold mellem interessenternes behov for information og systemets mulighed for 

iagttagelse kan karakteriseres som værende skabt af et asymmetrisk kompleksitetsforhold. 

Virksomhedens interessenter har behov for at inddrage en langt større grad af kompleksitet i deres 

vurdering af virksomhedens konkurrencekraft end den binære vurdering, som tilbydes af revision 

som socialt system. Med binær forstås, at going concern vurderes som værende enten positivt eller 

negativt. Hvor dette fremstod som en svaghed ved systemet under føromtalte iagttagelse af 

iagttagelse, fremstår dette som en styrke, når positionen for iagttagelse flyttes til revision som 

socialt system. Sociale systemer har netop sin funktion i at kunne håndtere omverdenens 

kompleksitet ved at tilbyde brugere af systemet forenklinger af kompleksitet. For at kunne agere i 

det hyperkomplekse samfund er reduktion af kompleksitet en nødvendighed (Ovortrup 2004:11). En 

metode hertil er at antage et bestemt iagttagelsespunkt, hvorfra samfundet kan iagttages. Til et 

iagttagelsespunkt hører bestemte vægtede kriterier for iagttagelse, hvormed kompleksitet kan 

håndteres (Thyssen 2002: 27). Overføres denne tankegang til going concern, kan der argumenteres 

for, at der til vurderingen af virksomhedens konkurrenceevne må knyttes et perspektiv, der kan 

reducere kompleksiteten i den omverden, hvori virksomheden skal agere. Alternativet er at blive 

blændet af den uendelige mængde af kompleksitet, som karakteriserer omverden. Dette skal forstås 

således, at den mængde af kompleksitet, der har betydning for virksomhedens fremtidige 

konkurrenceevne, er uoverskuelig, og der derfor må antages en iagttagelsesposition for at reducere 

kompleksitet. Uoverskuelig både for virksomhedens daglige ledelse, virksomhedens revisor og 

virksomhedens interessenter. Man kan således argumentere for, at virksomhedens årsrapport som 
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helhed er et forenklet billede af den kompleksitet, som udgøres af virksomheden: "Man kan godt 

sige, at årsrapporten blot er et udtryk af virksomheden fra nogle foruddefinerede kriterier. Som 

privat investor vil årsrapporten ofte være det eneste redskab, du har til at kunne vurdere den her 

virksomhed" (Bilag 2). Med denne form for kompleksitetshåndtering skaber systemet dynamik ved 

at tilbyde sine brugere en indre orden som modsvar på omverdenens kompleksitet. Hertil fremstår 

fordelene ved systemets kompleksitetshåndtering. Virksomhedens årsrapport og herunder revisors 

vurdering af going concern skaber et fælles grundlag for investors muligheder for at vurdere 

virksomheden som potentiel investering: "Derfor skal investor ikke længere bruge energi på at 

vurdere om tilgangen til revision er forskellig. På samme måde er det positivt, at alle i EU aflægger 

regnskab efter IFRS. Derfor har du fuld gennemsigtighed, det vil sige, at du kan sige, at regnskabet 

er grundlæggende ens i sin konstruktion" (Bilag 2). Hermed er virksomhedens årsrapport og 

revisors rolle som uafhængig tredjepart med til at accelerere alle relationer mellem virksomhed og 

interessenter. Virksomhedens ejere kan vurdere virksomheden uden at skulle vurdere kriterierne for 

årsrapport og revisors påtegning. Virksomhedens ejere kan træffe økonomiske beslutninger uden at 

forholde sig til asymmetrisk information og modsatrettede interesser mellem ejere og den daglige 

ledelse. Dette skaber en dynamik, som forekommer utopisk uden den form for 

kompleksitetshåndtering, som skabes gennem sociale systemer: "Regnskaberne er fuldstændigt 

sammenlignelige og har været udsat for samme revisionsstandarder. Det gør det meget mere 

effektivt for investor. Det er helt fundamentalt grundlæggende i den verden, vi lever i nu, at der er 

fuld sammenlignelighed, og at hele verden går den samme vej" (Bilag 2).  

 

Denne form for kompleksitetshåndtering er sammen med revisors rolle som uafhængig tredjepart 

det afgørende kriterium for den funktion, som revision som socialt system tilbyder sine brugere og 

derfor en del af den difference, der konstituerer systemet fra sin omverden. Det er dog samtidig 

revisors rolle som uafhængig tredjepart der problematiserer systemets mulighed for en mere 

nuanceret tilgang til vurderingen af virksomhedens going concern. Revisors rolle som uafhængig 

tredjepart kan ikke bære, at revisor antager en mere nuanceret rolle i forhold til at vurdere 

virksomhedens konkurrencekraft. Det er en grundlæggende forudsætning inden for revision som 

socialt system, at det er ledelsen, der opstiller virksomhedens årsrapport og revisor der ved sin rolle 

som offentlighedens repræsentant sikrer at denne årsrapport udgør et retvisende billede i forhold til 

foruddefinerede kriterier. Det er således også ledelsen, der foretager vurderingen af virksomhedens 

going concern, hvorved revisor igen antager rollen som uafhængig tredjepart: "Men at tro på, at 

revisor skal kunne udtale sig om udviklingen i aktiekurser, det stiller revisor i en rolle, som er 

uforenelig med rollen som uafhængig tredjepart. Det smadrer simpelthen ansvarsforholdet" (Bilag 
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2). Såfremt revisor begynder at udtale sig om sine forventninger til virksomhedens fremtidige 

udvikling, vil revisor tage ejerskab for virksomhedens årsrapport og uafhængighedsforholdet vil 

kompromitteres. Dette er dog ikke eneste forhold, hvor revision som socialt system er 

selvbegrænset i forhold til sin vurdering af going concern. Såfremt systemet skulle antage en mere 

nuanceret vurdering af virksomhedens going concern, ville dette kræve, at systemet rakte ud over 

egne systemkonturer og brugte positioner for iagttagelse fra andre systemer. Eksempelvis skulle 

systemet iagttage virksomheden fra en iagttagelsesposition, som fastslog, at virksomhedens 

kommunikation med sine interessenter var det vigtigste parameter for virksomhedens fremtidige 

konkurrencekraft. Dette er dog kun én af mange iagttagelsespositioner, som systemet skulle 

anvende for at give en mere nuanceret vurdering af virksomhedens going concern. Såfremt revision 

som socialt system skiftede mellem flere forskellige positioner for iagttagelse, ville systemet ikke 

længere være i stand til at iagttage egen difference fra omverden. Systemet ville smelte sammen 

med flere andre systemer, og grænsen mellem system og omverden ville ophøre. Revision som 

socialt system er derfor selvbegrænset i forhold til at iagttage going concern på grund af eget behov 

for at varetage sin funktion som uafhængig tredjepart mellem virksomhedens daglige ledelse og 

andre interessenter. Desuden er revision som socialt system – ligesom andre sociale systemer – 

selvbegrænset af eget behov for at kunne iagttage egen difference til omverden: "Hvis vi forestillede 

os, at vi havde en verden, hvor revisor havde ansvar for, hvordan aktien udviklede sig, så ville det 

jo betyde, at alle kunne pege på revisor, og dette ville jo betyde, at hele vores fundamentale 

investeringsteori ville ændres. Jo større risiko investor tager, desto større afkast forventes. Det ville 

jo forsvinde, idet risikoen ville forsvinde og afkastkravet tilsvarende også ville forsvinde. Det ville 

være helt ude i, at det ville ændre sondringerne på kapitalmarkederne" (Bilag 2). 

7.1.5. Delkonklusion 

Følgende delkonklusion vil med baggrund i ovenstående analyse konkludere på følgende hypotese: 

"Revision er et socialt system, som står i difference til sin omverden gennem sin funktion". 

Afhandlingens første analyse har bearbejdet revision som difference til sin omverden ved analyse af 

systemets funktion. Herudover er det analyseret, hvordan revision på en række institutionelle og 

juridiske områder står i difference til sin omverden. Det er præsenteret, hvordan revision varetager 

en funktion for sin omverden ved at indgå som den uafhængige tredjepart mellem virksomhedens 

daglige ledelse og virksomhedens interessenter. I forhold til denne funktion er der argumenteret for, 

at systemet er selvbegrænsende i forhold til at iagttage going concern. Gennem præsentationen af 

principal/agent-teorien og interessentmodellen er der skabt mulighed for at iagttage systemets 

iagttagelse af going concern. Herigennem er der argumenteret for, hvordan systemets behov for at 
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fremstå i difference til sin omverden umuliggør de nuancer i forhold til going concern, som 

virksomhedens interessenter efterspørger. Dette skaber en blind plet for iagttagelse idet at systemet 

ikke selv kan iagttage denne begrænsning. Trods de identificerede misforhold i systemets 

kompleksitetshåndtering og interessenternes behov for information varetager systemet stadig sin 

rolle som uafhængig tredjepart. Da systemet evaluerer sig selv ud fra egne kriterier gennem 

selviagttagelse, er systemet blind for egen begrænsning i iagttagelsen af virksomhedens going 

concern. 

 

I den følgende analyse vil systemets funktion i omverden som uafhængig tredjepart blive videre 

analyseret. Hertil viderebygges analysen af interessentmodellen samt systemets betydning i et 

forsøg på at håndtere omverdenens kompleksitet. 

7.2. Andet analytiske fikspunkt - funktionssystemet 

Indeværende analyse er centreret omkring følgende hypotese fra andet teoretiske fikspunkt: 

"Systemets mulighed for kommunikation begrænses af den funktion, som skaber systemets 

difference fra sin omverden" 

 

Indeværende analyse er forbundet til afhandlingens første analyse ved at inddrage systemets 

funktion for omverden. Under første analyse blev der argumenteret for systemets funktion som 

uafhængig tredjepart mellem forskellige relationer. Følgende analyse vil tilføre en anden dimension 

til systemets funktion for omverden ved at inddrage systemets medie og den tilhørende binære 

kode. Herigennem bliver det muligt at iagttage, hvordan systemet iagttager sin egen funktion for 

omverden gennem systemets medie og den tilhørende binære kode. Herved opstår iagttagelse af 

anden orden, og der kan kastes lys på de blinde pletter, som opstår ved systemets iagttagelse. 

Indeværende analyse afsluttes med en delkonklusion, hvor afsnittets hovedpointer opsummeres i 

forhold til ovenstående hypotese.  

7.2.1. Funktionssystemet revision 

Under afhandlingens teorikapitel blev der redegjort for en særlig type af sociale systemer - 

funktionssystemet. Heri blev der argumenteret for systemers difference som kommunikation. 

Systemet skaber sin difference til omverden ved at kommunikere denne; eksempelvis som 

argumenteret under første analyse ved at kommunikere systemets rolle som uafhængig tredjepart 

mellem to parter med modsatrettede interesser; eksempelvis ved at kommunikere skellet mellem 

revision og ikke-revision gennem de institutionelle og juridiske måder, hvorpå systemet 

differentierer sig fra sin omverden. Systemets difference til omverden styrkes ved, at systemets 
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brugere kommunikerer inden for systemet, idet denne kommunikation også betegner systemets 

difference. Eksempelvis ved at virksomheder bruger revisors påtegning som modsvar på 

asymmetrisk information. Eksempelvis ved studerende på CBS opfatter sig selv som studerende 

inden for revision. Funktionssystemer adskiller sig fra andre systemer ved at have tilknyttet et 

medie, hvorigennem kommunikationen effektiviseres. Til dette medie er knyttet en binær kode, som 

opdeler systemets medie i en ønsket tilstand og en uønsket tilstand. 

 

Hos Luhmann kan alle forhold i samfundet karakteriseres og analyseres som systemer. Derfor er det 

nødvendigt at knytte en sondring til forståelsen af revision som et funktionssystem. Revision kan 

karakteriseres som et funktionssystem, idet systemet gennem sit medie og binære kode udgør en 

funktion for andre systemer. De følgende afsnit vil analysere systemets medie og den tilhørende 

binære kode, hvorved forståelsen for revision som funktionssystem emergerer. En virksomhed og 

virksomhedens interessenter kan i forhold til funktionssystemer betegnes som sociale systemer, der 

står i relation til funktionssystemet ved at gøre brug af systemets funktion. Dette sker typisk ved at 

kommunikere gennem systemets medie. Der er tidligere argumenteret for, at revision som 

funktionssystem er knyttet til det økonomiske funktionssystem. Systemet finder sin funktion i 

omverden ved sin rolle som uafhængig tredjepart i relationer præget af asymmetrisk information og 

modsatrettede interesser. Systemets medie er knyttet til systemets funktion, idet mediet fungerer 

som den form for kompleksitetshåndtering, der er nødvendig for at kunne agere i det 

hyperkomplekse samfund (Thyssen 2002: 21). Systemets medie skaber et fortroligt grundlag for 

beslutninger ved at håndtere kompleksitet og derved accelerere kommunikation inden for systemet. 

Kommunikation er typisk vanskeligt at håndtere, idet kommunikation er forbundet med 

kompleksitet i form af strategiske hensyn, personlige motiver og begrænset rationalitet (Thyssen 

2002: 19). Hertil finder funktionssystemer sin funktion i omverden ved at stille et medie til 

rådighed, som øger sandsynligheden for, at kommunikation kan kobles til kommunikation ved at 

tilbyde kommunikationen at starte ved en fælles referenceramme - systemets medie. Ved at bekende 

sig til systemets medie kan systemets brugere kommunikere gennem en fælles referenceramme og 

kommunikationen effektiviseres. Eksempelvis er størsteparten af økonomien uden bekymringer 

omkring værdien af penge som universalt byttemiddel. Kompleksiteten omkring økonomiske 

transaktioner er derved begrænset ved brugen af mediet penge inden for det økonomiske 

funktionssystem. I tillæg til denne kompleksitetshåndtering tilbyder funktionssystemer en 

prædefineret vægtning af systemets medie i form af den tilknyttede binære kode. Hertil ligger 

rationalet til enhver økonomisk transaktion, at det er at foretrække at have penge frem for ikke at 

have penge. 
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7.2.2. Det retvisende billede 

Med systemets funktion in mente fremstår det retvisende billede som det medie, der er tilknyttet 

revision som socialt system. Til denne sondring kan der knyttes flere argumenter. Dels går 

systemets fokus på et retvisende billede godt i spænd med den tidligere analyse af behovet for 

revision af information mellem parter, hvis relation er præget af asymmetrisk information og 

modsatrettede interesser. Det gælder eksempelvis revisors rolle som den uafhængige part, der over 

for virksomhedens interessenter erklærer, at virksomhedens årsrapport lever op til kravene fra det 

framework, hvorunder virksomheden aflægger årsrapport – her eksemplificeret ved revisors 

påtegning af Vestas årsrapport for regnskabsåret 2008: "Det er vores opfattelse, at årsrapporten 

giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 

2008 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 

31. december 2008 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som 

godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede 

virksomheder"8

                                                 
8 

. Revisors påtegning fungerer således som regnskabslæsers sikkerhed for, at 

årsrapporten giver et retvisende billede set i forhold til de kriterier, hvorunder regnskabslæser læser 

virksomhedens årsrapport. Herigennem er kompleksitet reduceret, idet regnskabslæser ikke behøver 

at bruge ressourcer på at vurdere risiko for fejlinformation som følge af modsatrettede interesser i 

relationen mellem virksomhed og interessent. Revisors påtegning er med til at accelerere 

kommunikationen mellem virksomhed og regnskabslæser ved at skabe tillid hos regnskabslæser om 

virksomhedens årsrapport som grundlag for økonomiske beslutninger. Virksomhedens ejere kan 

træffe strategiske beslutninger baseret på virksomhedens økonomiske situation. Virksomhedens 

kreditorer kan basere sin vurdering af virksomhedens kreditværdighed på oplysninger fra 

virksomhedens årsrapport: "Det retvisende billede er som udgangspunkt, at en interessent i 

virksomheden ikke ville have truffet en anden beslutning på baggrund af anden information. Altså 

hvis en interessent bliver oplyst, at indtjeningen i denne virksomhed er på 100 millioner, men reelt 

kun er på 90 millioner, og dette ville medføre, at investor ville træffe en anden økonomisk 

beslutning, så er billedet ikke retvisende" (Bilag 2). Det retvisende billede er således et udtryk for, 

at revisor godkender oplysningerne fra virksomhedens årsrapport, men også at disse er præsenteret i 

henhold til kriterierne fra det framework, hvorunder virksomheden aflægger årsrapport: 

"Regnskaberne er fuldstændigt sammenlignelige og har været udsat for samme revisionsstandarder. 

Det gør det meget mere effektivt for investor. Det er helt fundamentalt grundlæggende i den verden 

vi lever i nu, at der er fuld sammenlignelighed, og at hele verden, går den samme vej" (Bilag 2). 

www.vestas.com 
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Foruden at danne grundlag for strategiske beslutninger hos ejere og kreditvurdering hos 

leverandører og kreditinstitutter accelereres kommunikation således også ved at tilbyde 

sammenlignelighed på kapitalmarkederne. Virksomhedens potentielle investorer kan basere sin 

vurdering af, hvor attraktiv virksomheden er som investeringsobjekt ved at sammenligne nøgletal 

med andre potentielle investeringer. Hermed er potentielle investorer frigjort fra at bruge ressourcer 

på at vurdere betydningen af modsatrettede interesser og konsekvenser af forskellige kriterier for 

eksempelvis indregning af omsætning og værdisansættelse af aktiver. Foruden at være det forhold 

revisor erklærer sig om, som illustreret ved ovenstående citat fra Vestas årsrapport 2008, indgår det 

retvisende billede desuden som generalklausul i årsregnskabsloven: "Forslagets §12 stiller nogle 

overordnede krav til de oplysninger, som årsrapporten skal indeholde for at opfylde kravet om et 

retvisende billede. Kravene baseres på antagelser om regnskabsbrugernes typiske 

informationsbehov, og tilsigter at markere årsrapportens formål og udviklingsretningen for et 

retvisende billede"(KPMG 2008: 156). Det retvisende billede har den fordel i relation til kravet om 

revisors uafhængighed, at revisor ved brug af det retvisende billede som medie kan fremstå som 

værende uafhængig og frigjort for interesse. Revisors rolle er således "blot" at give sin 

professionelle vurdering omkring pålideligheden af økonomiske udsagn i forhold til det framework, 

hvori det retvisende billede vurderes. Til denne betragtning er det relevant at inddrage kravet om 

objektivitet, der i revisorhåndbogen defineres som "en kombination af uvildighed, intellektuel 

ærlighed og fravær af interessekonflikter" (Revisorhåndbogen 2004: 794). Objektivitet er knyttet til 

uafhængighed ved at være en betragtning frigjort for interessekonflikter. Objektivitet er således et 

krav for, at revisor kan varetage sin funktion som uafhængig tredjepart. Objektivitet er samtidig en 

grundlæggende forudsætning for at kunne vurdere, hvorvidt et økonomisk udsagn er retvisende eller 

ej. Dette bliver videre uddybet i det følgende, hvor det retvisende billede kobles til 

funktionssystemets binære kode, der skelner systemets medie mellem en ønsket og en uønsket 

tilstand. 

7.2.3. Den binære kode 

I det følgende vil der blive argumenteret for, hvordan funktionssystemets medie - det retvisende 

billede - er delt ved den binære kode stemmer/stemmer ikke. Denne kode fungerer med det 

retvisende billede ved klart at placere et økonomisk udsagn som værende positivt, når dette udsagn 

stemmer overens med foruddefinerede kriterier. Omvendt er den negative side af systemets binære 

kode i spil, når økonomiske udsagn ikke stemmer overens med foruddefinerede kriterier. Systemets 

kode kommer i spil ved revisors påtegning af økonomiske udsagn, hvor denne vurderes positiv i 

forhold til det retvisende billede, når revisors påtegning er uden forbehold. Kodens negative side er 
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afspejlet ved revisors forbehold i påtegningen, idet revisor som uafhængig tredjepart hertil 

understreger, at det økonomiske udsagn ikke stemmer overens med kriterierne for den givne 

information: "Men revision defineres som en systematisk proces, der går ud på objektivt at opnå og 

vurdere bevismateriale vedrørende påstande om økonomiske begivenheder – og så kommer det 

vigtige – for at forvisse sig om graden af overensstemmelse mellem disse påstande og anerkendte 

kriterier" (Bilag 1). Funktionssystemet effektiviserer dermed kommunikation mellem virksomhed 

og interessent gennem en hellig treenighed – mediet, som håndterer kompleksitet ved kravet om et 

retvisende billede, objektivitet, der sikrer revisors uafhængighed, samt muligheden for at vurdere 

alle forhold af kompleksitet ved den binære kode stemmer/stemmer ikke. Styrken ved denne 

treenighed er igen knyttet til funktionssystemets evne til at accelerere kommunikation. Som 

regnskabslæser er virksomhedens årsrapport et udtryk for håndteret kompleksitet på tre niveauer. 

Dels i form af inddragelsen af revisor som uafhængig tredjepart, dels ved systemets krav til 

virksomheden om at opstille årsrapporten i et retvisende billede i form af klare kriterier for 

rapportering. Det tredje niveau kommer i spil ved revisors tilkendegivelse af, at den opstillede 

årsrapport befinder sig på den positive side af systemets binære kode, idet den afgivne information 

stemmer overens med de kriterier, som regnskabslæser vurderer virksomheden ud fra. 

Funktionssystemer er med deres medie og binære kode den mest effektive kommunikation inden for 

det hyperkomplekse samfund: "Jo mere præcis koden er, jo mere kan individer og organisationer 

aflaste sig fra en uoverskuelig virkelighed ved at gøre deres beslutninger rationelle eller tekniske. 

Idealet er, at man kan beregne sig frem til en beslutning, så beslutningen ikke afhænger af 

beslutningstageren, men er helt saglig" (Thyssen 2002: 32). Således kan funktionssystemet 

håndtere sin omverdens kompleksitet ved at skabe brugbare forenklinger i form af medie og den 

tilhørende binære kode (Thyssen 2002: 26). I det følgende vil analysen problematisere brugen af 

medier og funktionssystemer. Dette gøres ved at forskyde iagttagelsen af medie og den binære kode 

ved at iagttage disse fra andre perspektiver end effektivitet. Hermed sker føromtalte iagttagelse af 

anden orden, og der sættes fokus på de blinde pletter, der skabes af systemets fokus på effektiv 

kommunikation mellem virksomhed og interessent.   

 

Ole Thyssen opstiller i sin karakteristik af funktionssystemer flere for indeværende afhandling 

interessante problemstillinger. Funktionssystemer bruger sit medie til at skelne mellem, hvad der 

tilhører systemet, og hvad der tilhører omverden. Mediet er således en afgørende faktor, når 

systemet definerer sin difference til omverden. Denne brug af mediet har dog også den konsekvens 

for systemet, at alt, hvad der ikke kan iagttages gennem mediet, negligeres som omverdensstøj. 

Systemets iagttagelse af omverden er derfor underlagt en blind plet for iagttagelse, som opstår, idet 
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systemet ikke kan kompromittere eget medie og derfor kun kan iagttage omverden gennem mediet 

retvisende billede: "Hvert system må konstruere sin egen virkelighed i en stærkt forenklet form. Det 

må afgrænse sig fra en omverden, som det kun i stærkt begrænset omfang kan iagttage" (Thyssen 

2002: 27). Med det retvisende billede følger som nævnt i det ovenstående et krav om objektivitet. 

Revision som funktionssystem er herved selvbegrænsende af eget medie, idet revision er begrænset 

til kun at kunne forholde sig til udsagn, der kan knyttes til foruddefinerede kriterier: "Revision er, at 

man skal have nogle anerkendte kriterier sat op for, hvor godt noget skal drives, eller hvordan 

noget skal være, og så går revisor ud og kontrollerer det. Det er et fremragende eksempel på 

begrænsningen for revision" (Bilag 1). For størsteparten af revisionen af virksomhedens årsrapport 

er dette ikke noget problem, idet virksomhedens økonomiske historik forholdsvis simpelt lader sig 

indfange i kriterier for indregning og opstilling. Hertil ligger den betragtning, at årsrapportens 

numeriske del allerede er en form for håndteret kompleksitet. Tal har i forhold til det retvisende 

billede og kravet om objektivitet den fordel at være fritaget for fortolkning. Tal er som 

udgangspunkt nøgne og får kun betydning, når de sættes i forhold til noget. 1 milliard er derfor intet 

andet end 1 milliard. Sættes tallet i forbindelse med sagen mod Stein Bagger og IT Factory, er 1 

milliard blandt de største bedragerisager i dansk erhvervsliv (Børsen 4/12-2008). 1 milliard er dog 

kun cirka 0,35 % af de 280 milliarder kroner, som amerikanske Bernard Madoff har svindlet for 

gennem et historisk stort økonomisk pyramidespil (Politiken 17/12-2008). Hermed kan revisor 

fastholde sin rolle som offentlighedens objektive tillidsrepræsentant, mens al form for analyse og 

fortolkning af årsrapportens numeriske del er overladt til regnskabslæser. Foruden at være med til at 

fastholde revisors funktion som uafhængig tredjepart har objektivitet og det retvisende billede den 

fordel, at revisor ikke er forpligtet ud over systemets rækkevidde. Revisors arbejde er således 

styrket i systemets juridiske og institutionelle instanser, idet disse er knyttet til systemets funktion; 

eksempelvis ved at revision gennem revisionsstandarder sidestilles med et retvisende billede: "Det 

vil sige hele flowet med, hvordan en revision udføres, og hvilke handlinger du kommer igennem, de 

er linket fuldstændigt op 1 til 1 på revisionsstandarderne. Så revisionsstandarderne er det der 

afgør, hvordan vi skal udføre vores job" (Bilag 2). Dette kan eksemplificeres ved, at revisors 

uafhængighed er defineret ved systemets egne kriterier for uafhængighed. Brugere af systemets 

funktion kan ikke angribe revisors rolle eller systemets funktion fra andre kriterier end systemets 

egne. At operere inden for et funktionssystem er at acceptere systemets medie og binære kode som 

begrundelse for iagttagelse (Thyssen 2002: 42). En regnskabslæser kan derfor ikke pludselig stille 

revisor til ansvar for manglende uafhængighed ud fra andre kriterier end de i systemet opstilede. 

Dette til trods for at uafhængighed er et abstrakt fænomen, som kan iagttages fra forskellige 

positioner for iagttagelse. Det er et abstrakt fænomen, som er konkretiseret af revision som et 



63 
 

63 
 

socialt system, hvor kompleksitet er håndteret, og der er skabt en - for systemet og systemets 

brugere - effektiv forenkling: "Revisionen er både begrænset og privilegeret ved behovet for 

objektivitet. I virkeligheden er det jo herligt, hvis man kan få folk til at købe den her definition (red: 

revision som kontrol af foruddefinerede kriterier), for man kan få en rimelig risikofri revision. Man 

kan objektivt tjekke de her ting og slå nogle krydser og dermed slippe for at tage subjektiv stilling. 

Det er i det subjektive, at faren for revisor ligger" (Bilag 1). 

7.2.4. Verbale udsagn 

Begrænsningen ved det retvisende billede opstår i forhold til den del af systemets omverden, som 

ikke kan iagttages gennem mediet og derfor er placeret under iagttagelsens blinde plet. Som 

argumenteret ved ovenstående citat skifter revision karakter, når objektiviteten sløres. Systemets 

medie får problemer i forhold til sin egen funktion, når revisionen skifter karakter fra årsrapportens 

monetære del til årsrapportens verbale udsagn. De verbale udsagn er ikke karakteriseret ved samme 

form for kompleksitetshåndtering som årsrapportens monetære del, hvorfor kravet til revisors 

objektivitet kompliceres. Problemstillingen opstår netop i det asymmetriske kompleksitetsforhold 

mellem monetære og verbale udsagn. Verbale udsagn har i modsætning til monetære udsagn 

uendelige perspektiver for iagttagelse og fortolkning. Verbale udsagn kan derfor ikke på samme 

måde som monetære knyttes til foruddefinerede kriterier, hvorfor revisors objektivitet sløres. I 

tillæg til denne betragtning er det interessant, at revisionspligten af årsrapportens ledelsesberetning 

er fjernet med regnskabsåret 2009: "Det bliver interessant at se, hvordan vores 2009 årsrapporter 

bliver påvirket af, at der ikke længere er krav til revision af årsrapportens ledelsesberetning. At 

revisor kun skal forholde sig til, at der ikke er talmæssig modstrid i ledelsesberetningen med resten 

af årsrapporten" (Bilag 2). Hvorvidt denne lempelse i revisionspligten sker som en konsekvens af 

behovet for objektivitet eller som led i en strømligning til internationale forhold er uden for 

rækkevidden af indeværende afhandling. Uanset er det en relevant betragtning, at revisor fremover 

blot skal forholde sig til ledelsesberetningens monetære del. Dette forhold fremstår som en 

indikation for de problemstillinger, der opstår, når systemet skal forholde sig til forhold, hvor der 

ikke kan formuleres reviderbare kriterier. Denne problemstilling kan overføres til revision af going 

concern, hvorved forskydningen af systemets iagttagelse accelereres. Hvor der tidligere er 

argumenteret for et asymmetrisk kompleksitetsforhold mellem årsrapportens monetære og verbale 

dele, udgør vurderingen af going concern endnu en potens af kompleksitet. Således er vurderingen 

af going concern forbundet med en vurdering af forhold, hvis kompleksitet er så omfangsrig, at de 

ikke kan omgrænses af foruddefinerede kriterier. Derved kan disse ikke iagttages gennem systemets 

medie. Eksempelvis kan der ikke opstilles kriterier for revision af virksomhedens omdømme, idet 
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omdømme skal vurderes i forhold til omverdenens kompleksitet, som er karakteriseret ved en 

uendelig mængde af relationer og positioner for iagttagelse. Revision af virksomhedens omdømme 

favner således uden for systemets rækkevidde, idet systemet ikke selv kan opstille tilstrækkelige 

kriterier til at møde forholdet gennem systemets medie: "Eksempelvis er det at revidere 

virksomhedens omdømme noget man vil få meget svært ved. Selv om dette jo er yderst relevant for 

en going concern-vurdering - se bare Arla-sagen" (Bilag 1). Der eksisterer simpelthen ikke et 

retvisende billede til at kunne vurdere virksomhedens omdømme, idet der ikke kan opstilles 

tilstrækkelige kriterier til at foretage denne vurdering objektivt. Dette bliver problematisk for 

systemets vurdering af going concern, idet systemet kan anerkende betydningen af virksomhedens 

omdømme, men ikke har mulighed for at iagttage dette. Funktionssystemet kan ikke iagttage 

samfundet som en helhed. Samfundets helhed er placeret under den blinde plet, der skabes ved 

iagttagelse gennem systemets medie. Systemets iagttagelse af omverden er baseret på forenkling og 

fortolkning af kompleksitet, som i forhold til revision af going concern er selvbegrænsende 

(Thyssen 2002: 31).  

 

Det asymmetriske kompleksitetsforhold mellem funktionssystemet og vurderingen af going concern 

kommer yderligere til udtryk, når den binære kode stemmer/stemmer ikke knyttes til det retvisende 

billede. Systemets binære kode mister sin værdi som "kommunikations-accelerator", når det 

retvisende billede mister sin værdi som medie for kommunikation. I tillæg til problemstillingen 

omkring behovet for uendelige kriterier for vurdering af going concern opstår et yderligere problem, 

idet en lang række af disse forhold ikke kan opgøres objektivt som eksempelvis årsrapportens 

monetære del. Stemmer/stemmer ikke har som tidligere argumenteret den fordel, at koden kan 

bryde omverdenens kompleksitet i en positiv og en negativ tilstand. Systemets binære kode kommer 

dog til kort, når systemet skal vurdere de abstrakte forhold, som har betydning for virksomhedens 

going concern. Eksempelvis kan vurderingen af virksomhedens videnskapital ikke reduceres til 

spørgsmålet om en henholdsvis negativ eller positiv bedømmelse: "Derfor tror jeg, at revisorerne 

vil passe på med at forsøge at vurdere visse områder af virksomheden i forhold til going concern. 

Jeg nævnte virksomhedens omdømme, men også virksomhedens videnskapital, for så er vi inde på 

noget, som er højproblematisk. Disse områder er simpelthen for abstrakte til, at de lader sig 

indfange i et revisionsmæssigt framework" (Bilag 1). Man kan ikke forestille sig en virksomhed 

uden videnskapital, hvorfor brugen af den binære kode stemmer/stemmer ikke i denne henseende er 

værdiløs. Dette står i modsætning til eksempelvis revisors vurdering af eksistensen af materielle 

aktiver. Revisors vurdering af, om virksomhedens videnskapital er tilstrækkelig i forhold til de krav, 

der stilles fra det hyperkomplekse samfund, må derfor nødvendigvis være en subjektiv bedømmelse. 
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Dette da mængden af kompleksitet, som afgør, hvorvidt virksomhedens videnskapital er 

tilstrækkelig til fortsat at være going concern, er knyttet til en mængde af kompleksitet, hvortil der 

ikke kan opstilles et tilstrækkeligt framework. Uden framework for et retvisende billede mister den 

binære kode sin betydning, hvilket fremstår problematisk i forhold til systemets betydning for 

hastigheden af kommunikation mellem virksomhed og interessent. Hertil skal det understreges, at 

RS 570 inden for systemet fungerer som det framework, hvori revisor vurderer going concern. Dette 

framework vil blive videre analyseret i den følgende analyse, hvorfor det her blot skal fastholdes, at 

vurderingen af going concern er subjektiv og indeholder en kompleksitet, som ikke kan indfanges af 

det retvisende billede. Revisors subjektive vurdering af going concern adskiller sig fra systemets 

objektive dele af revisionen, hvilket fremstår problematisk i forhold til systemets funktion og eget 

krav om objektivitet i forhold til det retvisende billede: "Jeg tror ikke, at man fornuftigt kan 

revidere going concern uden at anlægge nogle subjektive kriterier. Problemet er jo hertil, at der er 

alt for mange afgørende faktorer til, at man kan opsætte konkrete mål for, hvornår en virksomhed 

er going concern eller ej. Alt har jo betydning, og det vil tage en evighed at efterprøve alle forhold, 

ja en og en evighed mere at opstille denne tjekliste" (Bilag 1).  

7.2.5. Delkonklusion 

Følgende delkonklusion vil med baggrund i ovenstående analyse konkludere på følgende hypotese: 

"Systemets mulighed for kommunikation begrænses af den funktion, som skaber systemets 

difference fra sin omverden". Afhandlingens anden analyse har arbejdet med forståelse af 

revision som et funktionssystem. Herigennem er der argumenteret for, hvordan revision tilbyder 

sine brugere at kommunikere det retvisende billede gennem mediet. Ved at problematisere det 

retvisende billede i forhold til systemets egen funktion har ovenstående analyse argumenteret for, 

hvordan revisionen af going concern er selvbegrænset af egen funktion. Systemets forsøg på at 

iagttage omverdenens kompleksitet bliver selvbegrænsende, når systemet skal iagttage de dele af 

going concern-vurderingen, hvis kompleksitet ikke lader sig indfange af foruddefinerede kriterier. 

Da det hyperkomplekse samfund ikke lader sig iagttage gennem systemets medie, bliver systemet 

blindt over for store dele af den kompleksitet, som kendetegner omverden. Det selvbegrænsende 

medie forstærkes af den begrænsning, der er knyttet til mediets binære kode. I ovenstående analyse 

er der argumenteret for, at systemet bruger koden stemmer/stemmer ikke til at vægte sit medie. 

Denne kode kommer til kort, når systemet skal forsøge at vurdere de ikke-monetære forhold, som 

har betydning for virksomhedens going concern. Systemets kode er et udtryk for 

kompleksitetshåndtering ved at dele mediet i en positiv og en negativ side. Dette skaber effektiv 

kommunikation, men begrænser systemets mulighed for at iagttage nuancer mellem de to sider af 
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koden. Koden kommer derfor til kort over for vurderingen af eksempelvis virksomhedens 

omdømme og videnskapital.  

 

I det følgende vil diskussionen mellem objektivitet og subjektivitet blive ført videre. Dette sker 

gennem en analyse af RS 570, som udgør det framework, hvor revisor skal sikre det retvisende 

billede af virksomhedens going concern. Hvor ovenstående afsnit har argumenteret for systemets 

selvbegrænsning af eget behov for objektivitet, vil det følgende afsnit analysere behovet for 

subjektive bedømmelser. Herigennem ønskes en videre problematisering af systemets krav om 

objektivet i forhold til vurderingen af going concern. 

7.3. Tredje analytiske fikspunkt – revisionsstandarder 

Indeværende analyse er centreret omkring systemets strukturelle koblinger, som blev præsenteret 

under det tredje teoretiske fikspunkt. Denne præsentation danner grundlag for følgende teoretiske 

hypotese, som vil blive sat i spil over for den indsamlede empiri: "Systemets mulighed for at 

håndtere kompleksitet er begrænset af systemets krav om en intern orden." 

 

Indeværende analyse er forbundet til afhandlingens første og anden analyse ved at videreføre dels 

antagelserne om systemets funktion, men også en videre analyse af forholdet mellem objektivitet og 

subjektivitet. Således vil tredje analyse problematisere systemets behov for intern orden ved at sætte 

denne orden i forhold til nødvendigheden af subjektive bedømmelser til vurdering af virksomhedens 

going concern. Endvidere vil diskussionen af henholdsvis objektivitet og subjektivitet blive videre 

nuanceret ved at inddrage kravene til revisors kompetencer i forhold til at kunne håndtere 

omverdens kompleksitet. Analysen afsluttes med en delkonklusion, der opsamler afsnittets centrale 

pointer i forhold til ovenstående hypotese. 

7.3.1. Revisionsstandarder – systemets strukturelle koblinger 

Det følgende vil argumentere for revisionsstandardernes betydning som systemets strukturelle 

koblinger. Dette fungerer som en videre karakteristika af systemets konturer og er samtidig 

grundlaget for den begrænsning, som opstår ved systemets eget krav om indre orden. Centrale 

antagelser ved Luhmanns strukturelle koblinger er, dels at disse støtter systemet med at indgå i 

kausalitet med sin omverden, dels at systemets strukturelle koblinger beskytter systemets funktion 

over for omverden ved at fastholde systemets indre orden af håndteret kompleksitet trods input af 

ny kompleksitet fra omverden. Revisionsstandarderne fungerer som systemets strukturelle koblinger 

ved at tilbyde systemet mulighed for udvikling uden at kompromittere egen indre orden. Hos 

Luhmann er systemets strukturelle koblinger defineret som leddet mellem system og omverden – 
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heraf betegnelsen kobling. I Luhmanns systemteori er det karakteristisk, at systemet selv styrer sine 

koblinger ved henholdsvis at gøre sig modtagelig eller isoleret fra input fra omverden. I systemets 

lukkede tilstand kan systemet opretholde sin indre orden, idet systemets difference til omverden 

ikke kompromitteres af nye indtryk fra omverden. Gennem sine strukturelle koblinger kan systemet 

åbne for nye input fra omverden. Når disse input er optaget som systemstruktur kan systemet danne 

en ny og lukket tilstand med ny difference til omverden. Systemets strukturelle koblinger er således 

en slags stødpude, der sikrer systemets indre orden imod det kaos, som kendetegner omverden 

(Luhmann 2002: 113). På samme måde fungerer revisionsstandarder som systemets relation til sin 

omverden. Standarder kan karakteriseres som en midlertidig tilstand af indre orden, idet 

standarderne udgør grundlaget for systemets funktion: "Revisionsstandarderne er det altafgørende 

for, hvordan revisionen udføres. Når du kigger på vores påtegninger og på måden, hvorpå 

revisionen udføres hos alle de store selskaber, så er det bygget op omkring disse standarder" (Bilag 

2). Når en revision er udført i henhold til revisionsstandarderne, fremstår virksomhedens årsrapport 

som et retvisende billede. Her afgrænses analysen fra at inddrage betydningen af iboende risiko, 

opdagelsesrisiko samt væsentlighedsniveau. Revisionsstandarderne skaber således den form for 

kausalitet mellem system og omverden, som hos Luhmann er karakteristisk for systemets 

strukturelle koblinger. Desuden har revisionsstandarderne den fordel for systemet, at disse kan 

forkastes eller udvikles uden at kompromittere systemets indre orden. Det vil sige, at 

revisionsstandarderne kan reguleres uden at kompromittere systemets funktion for omverdenen. 

Herigennem fungerer revisionsstandarderne som åbne strukturelle koblinger, idet systemet kan 

tillade, at den givne standard påvirkes af omverden. Når systemet har optaget denne påvirkning, 

erstattes den tidligere difference til omverden med en ny difference, og systemet har igen en tilstand 

af indre orden. Således tillades systemet at være i relation med sin omverden uden at kompromittere 

egen indre orden. Systemet kan konstant finjustere sin kommunikation med omverden, uden at 

omverdenen tillades en destruktiv påvirkning af systemets indre orden. Med indre orden forstås den 

grundlæggende funktion, hvorigennem systemet differentierer sig fra sin omverden.  

 

RS 240 fungerer her som et eksempel på systemets strukturelle koblinger og deres evne til at 

beskytte systemet mod den destruktive omverden: "Det, vi har set de seneste år særligt siden de 

sidste erhvervsskandaler såsom Enron og Worldcom, er, at der er kommet en lang række 

reguleringer til revisors rolle … Vi har fået en ISA240, som stiller betydeligt flere krav til, hvad 

revisor skal gøre for at afdække besvigelser. Det skal hertil siges, at ansvarsforholdet ikke har 

rykket sig, hvilket er meget fundamentalt" (Bilag 2). Det er således ikke systemets funktion, der er 

blevet erklæret utilstrækkeligt i kølvandet af omtalte erhvervsskandaler. Revision har som system 
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stadig den samme funktion og fordeling af ansvar mellem ledelse, interessent og revisor. Systemet 

har dog ved at tillade input fra omverden gennem strukturelle koblinger konstateret et behov for at 

finjustere differencen mellem omverden og system. Ved at åbne RS 240 for nye input har systemet 

kunne foretage en ny intern differentiering for senere gennem lukkede strukturelle koblinger at 

fremstå ved en ny ekstern differentiering (Luhmann 2000: 231). Denne systemdifferentiering er sket 

uden at kompromittere systemets egen indre orden, idet det kun er én af systemets strukturelle 

koblinger, der har været udsat for input fra systemets omverden. Systemets brug af strukturelle 

koblinger til at skabe kausalitet mellem egne koblinger til omverden, og systemets funktion for 

omverdenen gør, at systemet kan karakteriseres som værende selvreferentielt (Luhmann 2002: 73). 

Systemet er selviagttagende ved at vurdere værdien af egen funktion ved egne handlinger. Systemet 

iagttager sig selv og omverden ved systemets egen funktion og tillader kun omverden at påvirke 

systemet i det omfang, systemet mener, at denne påvirkning er et konstruktivt input af kompleksitet 

og ikke destruktivt. Samtidig har systemets brug af revisionsstandarder som strukturelle koblinger 

den konsekvens, at systemet selv initierer ændringer af systemets difference. Herved kan systemet 

betegnes som selviagttagende på egne præmisser. Med andre ord iagttager systemet sin funktion og 

difference fra omverden gennem egne kriterier for iagttagelse. Det er denne form for iagttagelse, der 

sikrer systemets indre orden, hvorfor systemet kan karakteriseres som selvreferentielt. Såfremt en 

standard vurderes som værende utilstrækkelig i henhold til systemets iagttagelse af egen funktion, 

tilpasses denne standard i henhold til systemets iagttagelse af egen funktion. Systemet har ikke 

andre muligheder, idet systemet ikke kan kompromittere sin egen indre orden. Dette vil 

kompromittere systemets difference til omverden og derved systemets eksistensgrundlag. Systemet 

kan derfor ikke erklære sin egen funktion utilstrækkelig eller bruge positioner for iagttagelse, som 

ligger uden for systemets rækkevidde. Dette vil være at erklære sig selv for utilstrækkelig og 

kompromittere systemets difference til omverden: "Omvendt betyder det, at hvis de ikke bruger 

koden, og er ligeglade med dens forskel, så er de out of business. Hvis en jurist er ligeglad med 

forskellen mellem lovlig eller ulovlig, eller hvis en elsker er ligeglad med, om hans elskede siger ja 

eller nej, så har de brudt med sig selv" (Thyssen 2002: 42). Såfremt systemet ønsker et nyt 

iagttagelsespunkt, må dette ske ved at åbne sine strukturelle koblinger, for herved at gøre sig 

modtagelig for ny kompleksitet gennem reformulering af revisionsstandarder. Dette begrænser 

systemets mulighed for at håndtere kompleksitet, da al form for kompleksitetshåndtering skal være 

formuleret i systemets revisionsstandarder. Systemet kan i sin lukkede tilstand ikke række ud over 

egne standarder, da dette vil medføre systemets egen utilstrækkelighed. I det følgende vil systemets 

selvreferentielle iagttagelse blive forskudt, hvorved det bliver muligt at iagttage de blinde pletter, 

som skabes, når systemet forsøger at iagttage going concern gennem RS 570. 
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7.3.2. RS 570 

Formålet med revisionsstandarden "Going Concern" er at definere rammerne for revisors ansvar i 

forbindelse med revision af going concern-forudsætningen, herunder revisors ansvar i forhold til at 

efterprøve og vurdere ledelsens bedømmelse af virksomhedens evne til at fortsætte driften 

(Revisionsstandarder 07/08: 350). Heri ligger en klar ansvarsfordeling, da det er virksomhedens 

ledelse, der foretager vurderingen af going concern, mens revisors ansvar er at efterprøve og 

vurdere denne vurdering. Til det perspektiv for iagttagelse, som benyttes til indeværende 

afhandling, fungerer RS 570 som den strukturelle kobling, hvorigennem systemet vurderer going 

concern. Således er RS 570 som andre revisionsstandarder kendetegnet ved at være lukket. Lukket i 

den forstand at systemet har defineret, hvilke dele af omverden standarden skal tillade påvirkning 

af, og hvilke der skal udelukkes. De strukturelle koblinger er netop kendetegnet ved at fungere som 

både udelukkelsesmekanisme og kanalisering af kausaliteter, som systemet kan anvende til at 

håndtere kompleksitet (Luhmann 2002: 114). Til denne definition af strukturelle koblinger ligger 

desuden systemets begrænsning af iagttagelse af omverden. Systemets strukturelle koblinger 

fungerer netop som kompleksitetshåndtering ved at gøre sig blinde for en stor del af omverden: 

"Reduktion af kompleksitet, udelukkelsen af en stor mængde hændelser i omverdenen fra at udøve 

påvirkninger af systemet er betingelsen for, at systemet kan stille noget op med den smule, som det 

tillader" (Luhmann 2002: 113). Systemet er derfor selvbegrænsende, idet systemet ved enhver 

iagttagelse af omverden skaber blinde pletter for egen iagttagelse. Dette betyder for revision 

gennem RS 570, at systemet ved at skabe fokus for iagttagelse af faktorer, der påvirker 

virksomhedens going concern, samtidig skaber blinde pletter for de faktorer, der ikke er en del af 

fokus. Hertil opstår der en problemstilling, idet det hyperkomplekse samfund som tidligere 

argumenteret ikke lader sin kompleksitet iagttage fra noget enkeltstående punkt for iagttagelse. Det 

er med andre ord ikke muligt at opstille et tilstrækkeligt fokus for iagttagelse af going concern, da 

kompleksiteten forbundet hertil er større, end noget system kan kapere gennem strukturelle 

koblinger. Der ligger i RS 570 en anerkendelse af begrænsningen af standarden, idet der i 

standarden formuleres et forbehold over for sig selv: "Eksempler på begivenheder eller forhold, 

som kan være grundlag for forretningsmæssige risici og enkeltvis eller tilsammen rejse betydelig 

tvivl om going concern-forudsætningen, er angivet nedenfor. Eksemplificeringen er ikke 

udtømmende, ligesom tilstedeværelsen af en eller flere af forholdene ikke er ensbetydende med, at 

der foreligger betydelig usikkerhed" (Revisionsstandarderne 07/08: 352).  

 

Umiddelbart står dette forhold ved RS 570 i kontrast til Luhmanns teori om strukturelle koblinger. 

RS 570 er således hverken åben eller lukket, idet systemet anerkender, at rækkevidden af den 
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strukturelle kobling ikke er tilstrækkelig. Dog kan denne betragtning også fremstå som et argument 

for systemets beskyttelse af egen indre orden. Ved at anerkende problemstillingen i at opstille et 

framework for revision af den uendelige mængde af kompleksitet, som ligger i vurderingen af going 

concern, gør systemet sig modtagelig for konstruktiv tilførsel af kompleksitet uden risiko for 

destruktiv kritik. Herved fremstår RS 570 som værende metastabil, idet standarden som 

udgangspunkt er lukket, men ikke mere lukket end at den er modtagelig for nye input af 

kompleksitet fra omverden. Dermed ikke sagt, at systemet ved den metastabile RS 570 er fritaget 

for iagttagelse og begrænsningen ved iagttagelse. Således er der til RS 570 knyttet en række 

begivenheder og forhold, som defineres som fokus for iagttagelse, idet de tillægges betydning for 

virksomhedens going concern. RS 570 fremstår hertil ved sin metastabile tilstand som en skelen 

mellem en subjektiv og objektiv tilgang til revision af going concern. I koblingens lukkede tilstand 

fungerer standarden som det framework, hvori revisor iagttager ledelsens vurdering af going 

concern. Dette gøres ved at efterprøve ledelsens vurdering i forhold til de begivenheder og forhold, 

som tillægges betydning for virksomhedens going concern. Omvendt tillader den strukturelle 

kobling, at revisor bevæger sig ud over dette framework og henter nye input af kompleksitet fra 

omverden, eksempelvis ved at inddrage forhold som ikke er nævnt i RS 570 i vurderingen af 

virksomhedens going concern. Dette må nødvendigvis være en subjektiv vurdering, idet revisor 

bevæger sig ud over det framework, som er defineret ved RS 570. Denne metastabile skelen mellem 

henholdsvis systemets lukkede og åbne tilstand leder afhandlingen til en skelen mellem den 

objektive og subjektive vurdering af going concern. Dette er interessant for afhandlingens 

problemformulering, idet begge tilgange til revision af going concern er udtryk for iagttagelse. 

Hermed iagttages systemets iagttagelse og de tilhørende blinde pletter. Forskydningen af iagttagelse 

bliver fuldendt, idet den opstillede skelen mellem subjektivitet og objektivitet medfører, at de to 

forhold udgør hinandens blinde pletter. Analysen er her tilbage til den teoretiske fremstilling af 

Luhmanns systemteori, hvor enhver form for iagttagelse er knyttet til en difference – i dette tilfælde 

difference mellem subjektivitet og objektivitet – hvor den side af differencen, som ikke iagttages er 

underlagt en blind plet for iagttagelse.  

7.3.3. Den objektive tilgang til revision af going concern 

Objektivitet inden for revision som socialt system er tidligere bearbejdet under første og anden 

analyse. Det skal hertil blot understreges, at objektivitet i denne sammenhæng forstås som den del 

af RS 570, der udgør et framework for vurdering af virksomhedens going concern. Foruden at 

styrke revisors funktion i relationer præget af asymmetrisk information og modsatrettede interesser 

har den objektive tilgang til going concern den fordel at være ladet med viden. Som tidligere 
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beskrevet er systemets brug af strukturelle koblinger med til at skabe kausalitet mellem system og 

omverden. Heri ligger, at systemet over tid har genereret en hukommelse af håndteret kompleksitet, 

som ligger indlejret i systemets strukturer: "I hvert funktionssystem udvikles en særlig kultur som et 

reservoir af overleveret viden og erfaring om, hvad der er normalt og afvigende, acceptabelt og 

kritisabelt" (Thyssen 2002: 20). Dette kommer primært til udtryk i RS 570 ved de begivenheder og 

forhold som revisor skal være opmærksom på i sin vurdering af virksomhedens going concern. 

Eksempelvis påpeger standarden, at going concern-forudsætningen kan være truet, såfremt 

virksomheden ikke evner at betale kreditorer eller overholde betingelser i låneaftaler 

(Revisionsstandarder 07/08: 352). I denne liste af forhold og begivenheder, som kan true 

virksomhedens going concern, er der således indeholdt viden og erfaringer fra en lang række 

revisioner og empiriske undersøgelser. Samtidig har flere af disse den fordel at være direkte 

forbundet med den juridiske definition af going concern, idet manglende evne til at overholde 

økonomiske forpligtelser fremstår som den afgørende konkursbetingelse i konkurslovens §17 stk. 

2:"… hvorefter en skyldner er insolvent, hvis han ikke kan opfylde sine forpligtelser, efterhånden 

som de forfalder" (Ørgaard 2006: 30). Således er også størsteparten af de i RS 570 nævnte forhold 

og betingelser af økonomisk karakter og tæt knyttet til den juridiske definition af insolvens.  

 

Dog anerkendes det i RS 570, at også forhold, som leder til virksomhedens insolvens, skal 

inddrages i revisors vurdering af virksomhedens going concern. Således nævnes også driftsforhold i 

form af tabte markedsandele og arbejdskonflikter. Desuden inddrages betydningen af andre forhold, 

eksempelvis politiske. En interessant betragtning hertil fremstår, når ovenstående opdeling knyttes 

til afhandlingens anden analyse, hvori der blev skelnet mellem revision af monetære og verbale 

udsagn. De forskellige grader af kompleksitet vil blive videre analyseret under analysen af den 

subjektive tilgang til revision af going concern. Det begrænsende ved den objektive tilgang til 

revision træder frem ved erkendelsen af, at man ikke kan opstille et framework, der kan håndtere 

omverdens kompleksitet: "Virkeligheden er jo fundamentalt fuldstændig uforudsigelig. Det giver 

klart revisor et problem i forhold til at revidere going concern. Det giver virksomheden et problem i 

forhold til at lave risikostyring. Man kan ikke risikostyre alt, det er en illusion. Det giver revisor et 

tilsvarende problem. Derfor tror jeg, at revisorerne vil passe på med at forsøge at vurdere visse 

områder af virksomheden i forhold til going concern" (Bilag 1). Foruden at understrege 

begrænsningen ved at forsøge at revidere going concern gennem et framework pointerer citatet 

desuden forholdet mellem ledelse og revisor i forhold til at håndtere den kompleksitet, som er 

forbundet med vurderingen af going concern. Typisk er ledelsens vurdering af going concern et 

udtryk for deres vurdering af virksomhedens evner til at håndtere risici. Eksempelvis risici ved tab 
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af markedsandele, risici forbundet med manglende evne til at opnå finansiering af afgørende 

produktudvikling samt risici ved manglende evne til at betale kreditorer. En objektiv revision af 

virksomhedens going concern kunne derfor komme til udtryk ved at efterprøve virksomhedens 

risikostyring set i forhold til de forhold og begivenheder, der vægtes af RS 570: "Der er du nødt til 

at have en overbevisning som revisor, at virksomheden har nødplanen liggende klar, og at du hele 

tiden har et beredskab, som kan modstå denne risiko" (Bilag 2). Hertil kan revisor objektivt 

konstatere, hvorvidt virksomhedens ledelse har udarbejdet procedurer for risikostyring eller ej. 

Ligeledes kan revisor objektivt vurdere, hvorvidt ledelsens procedurer for risikostyring omfatter alle 

de i RS 570 identificerede risici. Foruden at være blind for alle de forhold, som ikke er nævnt i RS 

570, er den objektive tilgang til revision af going concern blind for begrænsningen af eget fokus. 

Her kommer den subjektive del af skellet i spil, idet revision af going concern som tidligere nævnt 

nødvendigvis må være en subjektiv bedømmelse: "… intet er jo i bund og grund sammenligneligt. 

Virksomheder har forskellige muligheder og forskellige risici" (Bilag 1).  

 

Der opstår således med den objektive tilgang til revision en form for "tjekliste-revision", hvor 

overholdelse af standardens spilleregler vægtes højere end den reelle vurdering af virksomhedens 

going concern: "Der er en masse tekniske forhold, man kan hakke af og lave den her amerikanske 

"check the box" og ende med at sige, at det her er den mest fair og fantastiske koncern overhovedet. 

Alle er glade, og vi putter vores tjeklister i mappen, men igen kommer vi tilbage til at konkludere, at 

revisors professionelle skepsis er det alt afgørende" (Bilag 2). Systemet bliver blind for egen 

begrænsning, idet systemet faktisk udfører sin funktion i form af en objektiv vurdering af opstillede 

kriterier. Revisionen har udført sine handlinger i henhold til systemets framework, og såfremt dette 

ikke har givet anledning til bemærkninger, må virksomheden vurderes at leve op til going concern-

forudsætningen. Såfremt virksomheden alligevel bliver insolvent og erklæres konkurs før næste 

skæringsdag, er systemet beskyttet bag eget forbehold, idet systemet under eget framework har 

konstateret, at dette er utilstrækkeligt: "Revisor kan ikke forudse fremtidige begivenheder eller 

forhold, som kan forårsage, at virksomheden ophører med at være en going concern. Følgelig kan 

en revisionspåtegning uden henvisning til usikkerhed om going concern ikke betragtes som en 

garanti for virksomhedens evne til at fortsætte driften" (Revisionsstandarder 07/08: 353).  

 

RS 570 er således åben for kompleksitet ud over det, som er indeholdt i standarden, idet standarden 

anerkender, at den lukkede tilstand ikke er tilstrækkelig. Dette forbehold over for sig selv placerer 

RS 570 i et paradoksalt forhold til sig selv, idet systemets anerkendelse af utilstrækkelighed gør, at 

standarden aldrig er utilstrækkelig. Såfremt revisor har udført sine handlinger i henhold til det 
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framework RS 570 udgør, og virksomheden alligevel erklæres konkurs, så har revisor ikke haft 

mulighed for at vurdere dette, og der kan således ikke rejses kritik af systemet. Hertil kommer 

systemets strukturelle koblingers metastabile tilstand for alvor til udtryk. Systemet tillader at 

håndtere omverdens kompleksitet uden at risikere egen indre orden for at fremstå som 

utilstrækkelig i forhold til at håndtere omverden. Systemet iagttager således sig selv og egen 

funktion i omverdenen gennem egne kriterier og vurderer succes ved egne kriterier. Systemet er 

derfor også blind for begrænsningen af egen iagttagelse eller med andre ord blind for egen 

blindhed: "Men igen du kommer ud i nogle situationer som i bankverdenen, hvor du som revisor må 

sige, at her var der nogle mekanismer, som vi overhovedet ikke havde forudset. Nogle mekanismer 

som vi overhovedet ikke havde nogen mulighed for at forudse. Når der går så meget makroøkonomi 

i det, som der gør her, så er det håbløst" (Bilag 2). Det interessante ved denne betragtning er ikke, 

hvorvidt iagttagelse af en given virksomheds going concern kunne have været problematiseret ved 

at iagttage dette forhold gennem det økonomiske funktionssystem. Det interessante ved ovenstående 

citat er, at systemets begrænsning af iagttagelse ikke giver anledning til kritik af systemets redskab 

til at iagttage going concern – RS 570. Det konstateres blot, at revisor ikke havde mulighed for at 

vurdere omfanget af hastigheden i det hyperkomplekse samfund, hvorved det paradoksale forhold 

til systemets tilstrækkelige utilstrækkelige strukturelle kobling emergerer. Revisor kunne ikke 

forventes at forudse de makroøkonomiske konsekvenser af finanskrisen, hvorfor RS 570 ikke 

vurderes utilstrækkelig. Føromtalte behov for revisors professionelle skepsis samt kravene til 

revisors kompetence i forhold til at kunne vurdere going concern i det hyperkomplekse samfund 

leder til den anden side af skellet mellem objektivitet og subjektivet. 

7.3.4. Den subjektive tilgang til revision af going concern 

På samme måde som den subjektive tilgang til revision af going concern understreger de blinde 

pletter ved den objektive tilgang, skal de blinde pletter ved den subjektive tilgang belyses gennem 

den objektive tilgang. Ved den subjektive tilgang til revision gør revisor ikke brug af den tidligere 

beskrevne indlejrede viden, som ligger i systemets struktur. Revisor står med den subjektive tilgang 

over for det hyperkomplekse samfunds samlede kompleksitet – en kompleksitet, som ikke lader sig 

håndtere, hvorfor netop behovet for funktionssystemer opstår. Der er tidligere under præsentationen 

af revision som et funktionssystem argumenteret for nødvendigheden af funktionssystemer, idet 

disse netop kan håndtere dele af omverdens kompleksitet. Som beskrevet gennem Ole Thyssen er 

begrænsning af kompleksitet en nødvendighed for at kunne håndtere kompleksitet (Thyssen 2002: 

27). Det er derfor utopisk, at revisors professionelle skepsis skulle kunne håndtere en kompleksitet, 

som favner ud over alle tænkelige funktionssystemer og dertilhørende sociale systemer. Denne 



74 
 

74 
 

problemstilling ramler direkte ned i afhandlingens problemstilling, idet revisor reelt i sin vurdering 

af virksomhedens going concern skal håndtere det hyperkomplekse samfunds samlede 

kompleksitet. Revisor skal med andre ord kunne iagttage de makroøkonomiske mekanismer fra det 

økonomiske funktionssystem, de politiske bevægelser fra det politiske system samt overskue, i 

hvilken grad samfundets miljømæssige udfordringer har betydning for efterspørgslen af 

virksomhedens produkter. Ovenstående eksempler er som i RS 570 på ingen måde udtømmende. I 

tillæg til iagttagelse gennem disse nævnte funktionssystemer skal revisor desuden vurdere 

konsekvensen af virksomhedens interaktion med andre sociale systemer. Eksempelvis har 

konkurrenters ageren betydning for virksomhedens konkurrenceevne: "Man kan jo ikke vide, hvad 

konkurrenterne ligger og laver af genialiteter, som gør, at man mister markeder og kan ende med at 

måtte dreje nøglen om" (Bilag 1). Eksempelvis skal revisor kunne vurdere den teknologiske 

udvikling og hastigheden, hvorved den påvirker virksomhedens markedsposition: "Et af mine 

yndlingseksempler fra min undervisning er KPMG’s problemer med at fange going concern-

problematikken hos Polaroid. KPMG er anklaget i USA for ikke i tide at have forstået, at 

fremkomsten af digitalkameraer ville fjerne forretningsgrundlaget for Polaroid. Set sådan i 

bakspejlet er det jo rimeligt indlysende, at der ikke er nogen, der har brug for den type 

fotografering mere med fremkomsten af digitalkameraer. Det er jeg da sikker på, at KPMG også 

godt har kunnet se, men det er åbenbart gået meget hurtigere, end man lige troede. Det er netop 

hastigheden ved udviklingen, der karakteriserer erhvervslivet i dag. Tingene går meget, meget 

hurtigere, end de gjorde før" (Bilag 1). De nævnte eksempler fungerer ligeledes som eksempel på 

de forskellige grader af kompleksitet, der indgår i vurderingen af going concern. De fra RS 570 

nævnte forhold karakteriseret som "økonomiske" er forholdsvis simple at gå til, idet de er relateret 

til det framework, hvorunder virksomheden ellers aflægger årsrapport. Det vil sige virksomhedens 

gæld, opgørelse af egenkapital samt negative pengestrømme. Disse er typisk historiske tal og er 

knyttet til dels den tidligere monetære kompleksitetshåndtering, og de er desuden håndteret gennem 

regnskabskriterier fra eksempelvis årsregnskabsloven. Driftsforhold og andre forhold som beskrevet 

under RS 570 indeholder en langt større kompleksitet, idet disse oftest er baseret på fremtidige 

hændelser og ikke virksomhedens økonomiske historik: "Mere kompliceret bliver det naturligvis 

med fremtidig indtjening, for her er der en hel masse forhold, som spiller ind. Forhold som vi reelt 

set ikke har mulighed for at vurdere. Der begynder det at blive rigtigt vanskeligt" (Bilag 2). Således 

har også den subjektive tilgang sine begrænsninger, idet den kompleksitet, som revisor skal kunne 

håndtere gennem sin professionelle skepsis, er uhåndterbar. En artikel fra 26. maj 2009 bragt på 

business.dk hævder, at hver femte danske virksomhed er konkurstruet: "I marts måned drejede 486 

danske virksomheder nøglen om. Det er en stigning på 132,5 procent i forhold til marts sidste år, 
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hvor 209 virksomheder gik konkurs" (business.dk). Hermed ikke postuleret, at den almindelige 

revisor burde kunne have forudset de økonomiske konsekvenser ved den igangværende finanskrise. 

Finanskrisen er et udtryk for den velocitet, som kendetegner det hyperkomplekse samfund, og den 

velocitet, hvorunder den moderne virksomhed konkurrerer. Finanskrisen fremstår derfor både som 

et argument for nødvendigheden af at revidere going concern ved den subjektive tilgang og et 

argument for, at denne tilgang er utilstrækkelig. Den subjektive tilgang er nødvendig, idet den 

objektive tilgang skaber en blind plet for iagttagelse, da revisionen bliver "tjekliste-revision" ud fra 

et framework, som aldrig vil kunne formå at håndtere omverdenens kompleksitet. Den subjektive 

tilgang gør sig til gengæld blind over for den kompetence og historiske viden, som ligger indlejret i 

systemets strukturer. Samtidig er den subjektive tilgang heller ikke tilstrækkelig, idet den forsøger 

at favne en kompleksitet som mange gange overstiger rækkevidden for noget revisionsteam eller for 

den sags skyld et socialt system.  

7.3.5. Delkonklusion 

Følgende delkonklusion vil på baggrund af ovenstående analyse konkludere på afsnittets hypotese: 

"Systemets mulighed for at håndtere kompleksitet er begrænset af systemets krav om en 

intern orden". Ovenstående skelen mellem den objektive og subjektive tilgang har rettet fokus 

imod begge tilganges utilstrækkelighed. Opdelingen mellem de to tilgange er dog mere skarp end 

praksis, hvor de to tilgange kan supplere hinanden. Den skarpe metodiske skelen mellem de to 

tilgange til revision af going concern ændrer dog ikke ved argumentet for, at begge former for 

iagttagelse skaber blinde pletter. Uanset om der til revision af going concern anvendes både de i RS 

570 beskrevne forhold og/eller en tilgang baseret på revisors skepsis, så er der tale om iagttagelse 

og derved skabelse af blinde pletter. Samtidig skabes der for systemet en blind plet for egen 

utilstrækkelighed gennem systemets brug af strukturelle koblinger. Systemets strukturelle koblinger 

har netop den funktion at sikre at systemets indre orden ikke kompromitteres. Systemets funktion 

vil derfor aldrig blive kompromitteret idet at systemet aldrig vil kunne iagttage egen 

selvbegrænsning. Systemet mener stadig, trods de begrænsninger der er konstateret ved 

ovenstående analyse, at varetage sin funktion som uafhængig tredjepart i relationer præget af 

modsatrettede interesser og asymmetrisk information. Til trods for at systemet anerkender, at 

hverken den objektive eller subjektive tilgang kan håndtere omverdens samlede kompleksitet, kan 

systemet alligevel ikke iagttage sin selvbegrænsning af egen funktion. Således optræder systemet 

alligevel som uafhængig tredjepart i sin vurdering af virksomhedens going concern til trods for, at 

der eksplicit i RS 570 er formuleret forbehold over for systemets egne evner til at håndtere 

kompleksitet. Herved kommer systemets behov for indre orden i spil, idet det er dette behov, der 
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fastholder systemet i egen funktion og gør systemet blind over for egen selvbegrænsning. Tilbage 

står en undren over værdien af revisors vurdering af ledelsens going concern-forudsætning, idet 

denne er belastet af systemets utilstrækkelighed. 

 

Den følgende analyse vil arbejde videre med relationen mellem virksomhedens ledelse og revision 

som socialt system. Hertil inddrages endnu en potens af kompleksitet i systemets vurdering af 

virksomhedens going concern, idet risikoen for besvigelser inddrages i skellet mellem ledelsens 

vurdering af going concern og revisors mulighed for at efterprøve denne. 

7.4. Fjerde analytiske fikspunkt – asymmetrisk information mellem ledelse og revisor 
Indeværende afsnit analyserer systemets iagttagelse ud fra følgende hypotese, som blev fremstillet 

under afhandlingens fjerde teoretiske fikspunkt: "Systemets iagttagelse er begrænset af egen 

iagttagelse." 

 

Indeværende analyse er knyttet til de tre tidligere analyser, idet disse som udgangspunkt også søger 

systemets blinde vinkler med udgangspunkt i systemets iagttagelse. Således er flere af systemets 

blinde vinkler allerede koblet til empirien under de foregående tre analyser. Eksempelvis hvordan 

systemet i sin iagttagelse af going concern bliver blind for størsteparten af omverden, idet systemet 

kun kan iagttage den begrænsede del af omverden, som er håndteret gennem systemets strukturelle 

koblinger. Eksempelvis, hvordan systemet bliver blind for begrænsningen af egen iagttagelse ved at 

iagttage virksomhedens going concern gennem den binære kode stemmer/stemmer ikke. Følgende 

analyse er derfor ikke en slavisk gennemgang af de fra fjerde teoretiske fikspunkt opstillede former 

for blinde pletter. Dette ville føre til en opsummering uden ny værdi for besvarelsen af 

afhandlingens problemformulering. 

  

Den teoretiske fremstilling af Luhmanns sociale systemer fungerer som en spiral med stigende 

kompleksitet i forhold til systemets karakteristika. Denne spiral følges i det analytiske arbejde med 

revision som et socialt system. Dette forstået ved måden, hvorpå systemets iagttagelse af going 

concern gennem hele analysen, er knyttet til en stigende grad af kompleksitet. Første led af spiralen 

kommer til udtryk i første analyse, ved at arbejde med revisors funktion som uafhængig tredjepart i 

relationer præget af asymmetrisk information og modsatrettede interesser. Denne antagelse 

videreføres i anden analyse, hvor revision analyseres som et funktionssystem med dertilhørende 

medie og binær kode. Tredje analyse viderefører analysen af revision som funktionssystem ved at 

foretage en skelen mellem den subjektive og objektive tilgang til revision af going concern. Hertil 
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bliver virksomhedens ledelse en central aktør, idet det er ledelsen, der foretager den form for 

risikostyring som revisor i sin vurdering af going concern-forudsætningen efterprøver. Følgende 

analyse vil tilføre systemets iagttagelse af going concern endnu en dimension af kompleksitet ved at 

videre inddrage relationen mellem revisor og virksomhedens ledelse.  

7.4.1. Ledelsen som aktør 

Gennem arbejdet med afhandlingens empiri er der kastet lys på et interessant forhold mellem 

system og omverden i forhold til afhandlingens problemstilling. Umiddelbart er det ligetil, at 

revisors vurdering af virksomhedens going concern problematiseres, når omverden eksempelvis ved 

lavkonjunktur tilbyder ringere vilkår for at drive virksomhed: "Lavkonjunktur giver flere going 

concern forbehold, det ligger jo næsten i sagens natur. Jo værre krisen bliver, desto flere kommer 

der af dem. Det er den ene side af sagen" (Bilag 1). Forholdet kan dog tilføres endnu en dimension 

af kompleksitet ved at inddrage ledelsen som en aktiv aktør i relationen mellem virksomheden og 

revisor. Under tidligere analyser har ledelsen været inddraget ved en passiv rolle som den aktør, der 

på vegne af virksomheden aflægger årsrapport og vurderer going concern-forudsætningen. Ved at 

inddrage ledelsen som aktiv aktør kompliceres systemets mulighed for at iagttage going concern, 

når dette billede sløres af risikoen for, at ledelsen laver besvigelser. Hertil opstår der en formel, der 

foreskriver, at jo større risiko der er for going concern-problemer, desto større er risikoen for, at 

ledelsen forsøger at manipulere revisor og årsrapport: "Den anden side er besvigelser, hvor alle 

erfaringer siger, at jo værre virksomheden er stillet, desto større risiko er der for regnskabsmæssig 

manipulation. Der opstår jo et incitament til at dække over, at det ikke helt er gået så godt som det 

skulle. Der er større risiko for besvigelser, når der opstår going concern-problemer i 

virksomheden" (Bilag 1). Dette billede af ledelsen som en aktiv og strategisk aktør komplicerer 

revisors mulighed for at vurdere going concern. Samtidig tilføres tidligere analyser endnu en potens 

af kompleksitet, idet systemet bliver offer for asymmetrisk information. Dette komplicerer revisors 

funktion som uafhængig tredjepart, da det asymmetriske forhold mellem virksomhed og interessent 

nu blot er skubbet til relationen ledelse over for revisor. Relationen mellem ledelse og revisor er til 

besvigelsessager også præget af modsatrettede interesser, hvorfor hele problemstillingen fra 

principal agent-teorien genopstår.  

 

Systemet er ikke umiddelbart blind over for denne risiko, idet systemet har anvist en strukturel 

kobling – RS 240 – til at imødekomme denne risiko. For indeværende afhandling er fokus dog på 

problemstillingen, der opstår når virksomhedens ledelse kan iagttage systemets iagttagelse og 

samtidig agere strategisk i henhold til denne iagttagelse: "Risikoen for ikke at opdage væsentlig 
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fejlinformation som følge af besvigelser er større end risikoen for ikke at opdage væsentlig 

fejlinformation som følge af fejl, idet besvigelser kan indebære sofistikerede og omhyggeligt 

organiserede tiltag udformet for at skjule dem, såsom forfalskninger, bevidst undladelse af at 

registrere transaktioner, eller bevidst afgivelse af fejlagtige oplysninger til revisor" 

(Revisionsstandarder 07/08: 107). Med iagttagelse af iagttagelse menes måden, hvorpå 

virksomhedens ledelse kan forsøge at lukrere på de blinde vinkler, der opstår ved systemets 

iagttagelse ved at placere sine besvigelser under disse. Med afhandlingens fokus på ledelsens 

iagttagelse af iagttagelse opstår en blind vinkel – og dermed begrænsning/afgrænsning – fra den 

forklaringskraft, som iagttagelse gennem RS 240 kunne tilbyde afhandlingen. Der er til RS 240 

formuleret en række handlinger, som revisor kan foretage i sit forsøg på at reducere risikoen for 

ledelsens besvigelser. Fokus på RS 240 er dog igen fokus gennem systemets iagttagelse, hvorfor 

den ønskede forskydning af systemets iagttagelse ikke opnås. Omvendt kan man argumentere for, at 

der til systemets iagttagelse af besvigelser gennem RS 240 eller RS 315 igen opstår blinde vinkler 

for iagttagelse, da der til enhver form for iagttagelse skabes blinde pletter for egen iagttagelse. 

Eksempelvis er RS 240 underlagt den samme problemstilling mellem objektivitet og subjektivitet, 

som der blev argumenteret for under analysen af RS 570: "Det, der virkeligt betyder noget i mine 

øjne, det er, når du sidder ansigt til ansigt med bestyrelsesmedlemmet, om du vurderer, om du kan 

stole på denne person eller ej. Denne vurdering er fuldstændig subjektiv, og kravene til revisors 

professionelle skepsis er altafgørende, og det er et krav til revisor, at han har et godt 

personkendskab" (Bilag 2). Herved opstår nye blinde pletter for iagttagelse som den strategiske 

ledelse har mulighed for at iagttage og agere i forhold til. Derfor er det interessante ved ligningen, 

som anviser øget risiko for besvigelser ved øget risiko for going concern, at iagttage ledelsens 

mulighed for at iagttage systemets blinde vinkler. Dette gælder uanset, om disse opstår gennem 

systemets iagttagelse af going concern gennem RS 570, RS 240 eller RS 315. Herved kastes der lys 

på systemets blinde vinkler ved at forskyde fokus for iagttagelse.  

7.4.2. Off-balance 

Problematisering af ledelsens mulighed for at iagttage systemets iagttagelse kan angribes ved en 

skelen mellem system og omverden. Dette skal forstås ved, at systemet kan iagttage sig selv og kun 

i begrænset omfang iagttage sin omverden. Iagttagelse af systemets blinde pletter er derfor 

iagttagelse af en del af systemets omverden, idet systemet ikke selv kan iagttage disse blinde pletter 

(Luhmann 1997: 17). Ledelsens iagttagelse af systemets iagttagelse er derfor placeret i systemets 

omverden. Sondringen mellem system og omverden til at iagttage ledelsens iagttagelse af systemets 

iagttagelse er ikke tilfældig. Fra empirien er der skabt opmærksomhed omkring ledelsens mulighed 
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for at manipulere systemet ved at placere dele af virksomheden "off-balance". Med off-balance 

menes, at ledelsen bevidst holder dele af virksomhedens drift uden for virksomhedens bogføring, 

eller den del af bogføringen som revisor har adgang til: "Der er iboende risiko for, at vi ikke får 

oplyst alle ting … Problemet opstår, hvis virksomheden kører med en side-kasse, for så kan du 

holde alt selv lån uden for den balance, revisor forholder sig til" (Bilag 2). Hertil bliver sondringen 

mellem system og omverden brugbar, idet virksomhedens bogføring er det vigtigste fokus for 

systemets iagttagelse af virksomhedens going concern. Dette er tidligere illustreret ved måden, 

hvorpå kriterier for indregning og værdiansættelse under eksempelvis årsregnskabsloven udgør det 

framework, hvor systemet kan iagttage virksomheden. Systemet iagttager ikke hele virksomheden, 

men kun det begrænsede billede af virksomheden, som tilbydes gennem det anvendte framework 

for virksomhedens årsrapport. Substansen, som knyttes til dette framework udgøres af 

virksomhedens bogføring, hvorfor systemet har fokus på denne. Til dette fokus for iagttagelse 

følger i henhold til Luhmanns systemteori en selvbegrænsning i forhold til iagttagelse af de dele, 

der ligger uden for virksomhedens bogføring. Forholdet bliver videre problematisk, idet de 

handlinger revisor udfører, typisk er baseret på verificering af den substans, som udgør 

virksomhedens årsrapport. Revisor kan således revidere virksomhedens årsrapport og basere sin 

efterprøvning af going concern-forudsætningen uden at have adgang til den fulde substans. Denne 

form for off-balance fungerer som et eksempel på, hvordan virksomhedens ledelse kan udnytte 

systemets blinde pletter for iagttagelse.  

 

Økonomiske transaktioner uden for virksomhedens bogføringssystem er dog ikke det eneste 

forhold, hvor revisors mulighed for at iagttage virksomheden sløres som følge af ledelsens 

besvigelser. Det er således også problematisk, at revisor i høj grad er afhængig af ledelsens 

information i sin vurdering af virksomhedens going concern. Hvor off-balance typisk afspejler 

manipulation med historisk information, er revisor også afhængig af ledelsen i forhold til fremtidige 

begivenheder, der påvirker virksomhedens økonomiske situation. Som tidligere argumenteret er 

virksomhedens fremtidige konkurrencekraft afhængig af blandt andet virksomhedens position på 

markedet: "Netop eksemplet fra før med kundekontrakter, du er ti sekunder fra at tabe. Hvis ikke 

ledelsen fortæller, at de er ved at tabe de kundekontrakter, så er det jo håbløst. Du kan jo ikke ringe 

til alle kunder og høre, og du kan jo heller ikke vide, hvilke kunder virksomheden har, hvis de 

bevidst ikke fortæller dig det" (Bilag 2). Eksemplet understreger sondringen mellem 

kompleksitetshåndtering af virksomhedens økonomiske historik og kompleksitetshåndtering af 

virksomhedens fremtidige udfordringer. Som tidligere argumenteret har begge dele af ovenstående 

skelen betydning for virksomhedens going concern. Hvor off-balance er problematisk for 
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vurderingen af virksomhedens økonomiske status, er ledelsens manglende information problematisk 

for revisors vurdering af virksomhedens fremtidige konkurrencekraft. Fælles for de to dele af 

sondringen er, at begge kan have afgørende betydning for revisors vurdering af going concern, og at 

begge forhold kan placeres under systemets blinde plet for iagttagelse. Hvor ledelsen gennem off-

balance lukrerer på systemets blinde plet for iagttagelse, lukrerer manglende information på 

systemets behov for indre orden. Systemet kan ikke iagttage den samlede omverden, da dette vil 

eliminere differencen mellem system og omverden. Systemet kan som tidligere argumenteret derfor 

kun iagttage omverden gennem en begrænset båndvidde af håndteret kompleksitet. Således har 

revisor ikke mulighed for at vurdere, hvilke relationer virksomheden indgår i, uden at 

virksomhedens ledelse informerer revisor herom. Virksomhedens ledelse kan derfor spille på 

systemets underlegne kompleksitetsforhold til omverden ved at nægte revisor kendskab til den del 

af omverdenen, som ikke kan iagttages af systemet, uden at ledelsen skaber fokus for systemet. I 

praksis betyder dette, at virksomheden kan indgå i relationer uden, at virksomhedens revisor har 

mulighed for at iagttage disse relationer: "I princippet skal du jo ringe til hele verden for at høre, 

om de har et eller andet form for engagement i virksomheden. Principielt så skal ledelsen jo oplyse, 

hvilke enheder der har krav mod virksomheden. Vi kan undersøge, hvilke advokater der har været 

inddraget og kontakte dem, men principielt kan der være alle mulige andre folk, som mener at have 

en sag mod virksomheden, og som ikke er gået til deres advokat. Som ledelsen måske er vidende 

om, men bare ikke oplyser os, hvordan skal vi kunne fange det?!" (Bilag 2). Hertil kommer den 

asymmetriske information og modsatrettede interesser mellem ledelse og revisor i spil. Til dette 

forhold kan i tillæg til de to ovenstående typer af besvigelser knyttes et tredje eksempel. Revisors 

mulighed for at vurdere virksomhedens økonomiske status kan yderligere kompliceres ved at 

inddrage nødvendigheden af at vurdere ægtheden af den dokumentation fra ledelsen/virksomheden, 

som udgør revisionsbeviset for den økonomiske status: "Altså hvis ledelsen for os fremlægger et 

kontoudtog fra banken, og vi ikke åbenlyst kan se, at dette er en forfalskning, så er der ikke et krav 

om, at vi skal undersøge dette videre. Det står også i standarden. Det her er helt fundamentalt, 

faktisk så fundamentalt som noget det kan være" (Bilag 2). Foruden at være uden for rækkevidden 

af RS 240 har dette forhold også betydning for effektiviteten af revisionen. Såfremt revisor skulle 

efterprøve alle former for revisionsdokumentation, ville omfanget af revision stige drastisk, og 

systemets funktion som kompleksitetshåndtering ville mindskes. Revision er typisk en 

efterprøvning af økonomisk historik, som mister sin værdi i takt med, at informationen forældes. 

Netop derfor har systemet også formuleret et forbehold over for sig selv ved eksplicit i RS 240 at 

erkende denne blinde plet for iagttagelse: "En revision udført i overensstemmelse med RS omfatter 

sjældent undersøgelse af dokumenters ægthed, ligesom revisor hverken er uddannet til eller 
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forventes at foretage en sådan vurdering af ægthed" (Revisionsstandarder 07/08: 108). Til analysen 

af effektiviteten af revision og systemets forbehold for sig selv skal også inddrages omkostningen 

ved at stille krav til revisor om at efterprøve ægtheden af revisionsdokumentation. Ved at højne 

kravene til revisors arbejde, højnes også virksomheden og i sidste ende investorernes afkast. En 

videre cost/benefit-analyse af effekten ved at revidere revisionsdokumentationens ægthed er uden 

for indeværende afhandlings rækkevidde. Derfor skal det her blot konstateres, at der til iagttagelse 

af besvigelser gennem RS 240 er knyttet en blind vinkel i forhold til ledelsens mulighed for at 

forfalske revisionsdokumentation.  

7.4.3. Delkonklusion 

Følgende delkonklusion vil på baggrund af ovenstående analyse konkludere på følgende hypotese: 

"Systemets iagttagelse er begrænset af egen iagttagelse". Ovenstående analyse er foruden et led i 

besvarelsen af afhandlingens problemformulering samtidig en understregning af den metodiske 

værdi ved afhandlingens hermeneutiske tilgang. Således er indeværende analyse et udtryk for, 

hvordan teori og empiri kan accelerere hinanden under afhandlingens analyse. Som udgangspunkt 

er teorien det framework, hvori afhandlingens problemstilling søges forklaret empirisk. 

Indeværende analyse tager dog sit udgangspunkt i afhandlingens empiri, idet denne har gjort 

opmærksom på problemstillingen mellem besvigelser og going concern-forudsætningen. Således er 

det en empirisk ligning, der foreskriver større risiko for besvigelser, når virksomheden har 

problemer med at leve op til going concern-forudsætningen. Omvendt kan denne empiriske 

problemstilling knyttes til Luhmanns teori om det iagttagende system, hvor konsekvensen ved 

denne ligning teoretisk kan kobles til systemets blinde plet. Med denne tilgang til systemets 

begrænsning af egen iagttagelse, er der i det ovenstående argumenteret for, hvordan ledelsens 

iagttagelse af systemets iagttagelse er problematisk for systemets iagttagelse af virksomhedens 

going concern. Dette sker, da ledelsen kan sløre systemets mulighed for at iagttage ledelsens 

vurdering af virksomhedens going concern ved at placere dele af denne bag systemets blinde plet 

for iagttagelse. Dette kommer til udtryk ved, at ledelsen kan føre dele af den økonomiske historik 

off-balance. Dette kommer desuden til udtryk ved, at ledelsen undlader at rette systemets fokus på 

dele af den omverden, som faktisk har betydning for virksomhedens økonomiske status. 

Eksempelvis ved at undlade at påpege virksomhedens økonomiske forpligtelser eller at fortie viden 

om udviklingen inden for virksomhedens kundeportefølje. 
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8. Konklusion 

Indeværende afsnit er centreret omkring besvarelsen af afhandlingens problemformulering, der her 

vil blive genopfrisket: "Hvorfor skaber revision som et socialt system en blind plet for egen 

iagttagelse af going concern?" 

 

Arbejdet med ovenstående problemformulering har gennem hele afhandlingen været præget af et 

todelt hensyn. Dels stiller problemformuleringen krav om argumentation for revision som socialt 

system, da denne antagelse er grundlæggende for skabelsen af blinde pletter ved iagttagelse. Dels 

stilles der krav om analyse af disse blinde pletter for at kunne vurdere systemets mulighed for at 

iagttage going concern. Arbejdet med disse to hensyn har dog ikke været adskilt, idet disse hensyn 

danner hinandens forudsætninger. Således vil det ikke være muligt at argumentere for systemets 

selvbegrænsning af iagttagelse af going concern uden at fremstille revision som socialt system. 

Fremstillingen af revision som socialt system er en omfattende analyse, hvori Luhmanns 

systemteori kobles til afhandlingens empiri. Omvendt er afhandlingens problemformulering baseret 

på en undren over revisors mulighed for at efterprøve virksomhedens going concern i det 

hyperkomplekse samfund. Derfor er en analytisk fremstilling af revision som socialt system ikke 

tilstrækkelig. Det todelte hensyn har gennem afhandlingen accelereret arbejdet med afhandlingens 

problemformulering. Fra teorien er der opstillet kriterier for det sociale system, som er blevet 

accelereret empirisk ved at afprøve empirien i forhold til de fra teorien opstillede hypoteser. Således 

inviterer teorien til at analysere afhandlingens empiri som et socialt system med det særlige snit, 

som skabes ved opstillingen af de teoretiske hypoteser. Disse hypoteser sikrer, at den analytiske 

fremstilling af revision som socialt system sker under fokus på afhandlingens problemformulering. 

Således er den analytiske fremstilling af revision som et socialt system præget af behovet for at 

argumentere for revision som socialt system, men med det særlige fokus som opstår ved antagelsen 

om systemet som værende selvbegrænsende i forhold til iagttagelse af going concern.  

 

Denne acceleration af afhandlingens empiri kommer til udtryk ved analysen af, hvordan revision 

som socialt system har behov for at differentiere sig fra sin omverden. Det kan konkluderes på 

baggrund af indeværende afhandling, at revision som socialt system differentierer sig fra sin 

omverden gennem forskellige institutionelle og juridiske forhold. Det kan endvidere konkluderes, at 

systemets behov for at differentiere sig fra omverden ligeledes kommer til udtryk ved systemets 

definition af going concern. Gennem afhandlingens analyse er der argumenteret for, hvordan denne 

definition af going concern er selvbegrænsende for systemets iagttagelse af going concern, da 
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systemet ikke formår at iagttage alle forholdets nuancer. Systemet er begrænset af egen funktion 

som uafhængig tredjepart i relationer præget af modsatrettede interesser, da systemet ikke kan 

iagttage virksomhedens going concern fra andre perspektiver end going concern eller ikke-going 

concern. Systemet er blind for de nuancer mellem going concern og ikke-going concern, som 

efterspørges af systemets brugere. En blind plet, som opstår ved systemets behov for at iagttage 

egen difference til omverden.  

 

Med baggrund i samspillet mellem teori og empiri er der gennem afhandlingen argumenteret for 

revision som en særlig type socialt system – funktionssystemet. Under denne forudsætning kan det 

konkluderes, at systemet kommunikerer sin difference til omverden gennem systemets medie og 

den tilhørende binære kode. Systemets brug af det retvisende billede som medie påtvinger systemet 

en blind plet for iagttagelse af going concern. Dette sker, da systemet ikke kan kompromittere eget 

medie og derfor er tvunget til at iagttage going concern gennem dette medie. Mediet placerer dele af 

going concern under en blind plet, da mediet ikke er tilstrækkeligt komplekst til at iagttage 

omverdens kompleksitet. Skabelsen af blinde pletter forstærkes ved systemets brug af den binære 

kode stemmer/stemmer-ikke. Denne kode kan ikke iagttage alle dele af omverdens kompleksitet, 

hvorfor forhold såsom eksempelvis virksomhedens omdømme og videnskapital placeres under 

systemets blinde plet. Da systemet ikke kan kompromittere egen difference til omverden, er 

systemet tvunget til at skabe egne blinde pletter for iagttagelse ved brugen af medie og den 

tilhørende binære kode.  

 

Fra analysen af systemets strukturelle koblinger er der argumenteret for, hvordan systemet 

påtvinger sig selv blinde pletter for iagttagelse ved systemets behov for indre orden. I skellet 

mellem subjektivitet og objektivitet er det konkluderet, hvordan begge former for iagttagelse skaber 

blinde pletter. Systemets iagttagelse af going concern kræver både en subjektiv og en objektiv 

tilgang, hvorfor systemets iagttagelse af going concern altid vil være begrænset af iagttagelsens 

blinde plet. Denne blinde plet bliver selvforstærket, idet systemet er blind over for egen 

selvbegrænsning. Systemets behov for indre orden påtvinger systemet en negligering af omverdens 

destruktive kompleksitet, hvorved systemet aldrig selv udsættes for konsekvensen af egne blinde 

pletter for iagttagelse.  

 

Det kan endvidere konkluderes, at systemets iagttagelse af going concern er begrænset af egen 

iagttagelse. Systemet er blind for de blinde pletter, der skabes, når systemet forsøger at iagttage 

going concern. Systemet er fastholdt af eget perspektiv for iagttagelse, og da systemet ikke formår 
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at forskyde denne iagttagelsesposition, er systemet blind for egen begrænsning af iagttagelsen af 

going concern. Dette forhold i det sociale system tager afhandlingen tilbage til sit udgangspunkt og 

behovet for at forskyde systemets iagttagelse af going concern. Gennem arbejdet med indeværende 

afhandling er denne forskydning foretaget, hvorfor der er skabt argumenter for, at revision som 

socialt system er selvbegrænsende ved sin iagttagelse af going concern. 

 

På baggrund af ovenstående kan det således konkluderes, at revision som socialt system skaber 

blinde pletter for egen iagttagelse af going concern. Disse blinde pletter opstår, idet systemet ikke 

kan kompromittere egen difference til omverden. Der skabes desuden blinde pletter, idet systemet 

er påtvunget enhver iagttagelse af omverden gennem det medie og den binære kode, hvorunder 

systemet håndterer omverdens kompleksitet. Det kan endvidere konkluderes, at systemet skaber 

blinde pletter for egen iagttagelse, da forholdet going concern kræver fokus. Uanset om systemet 

har et objektivt eller subjektivt fokus, skabes der til denne form for iagttagelse blinde pletter for 

iagttagelse af going concern. Afslutningsvis kan det konkluderes, at systemet ikke kan iagttage de 

blinde pletter, der opstår, når systemet forsøger at iagttage going concern. Dette er ikke muligt for 

systemet, da systemets blinde pletter er placeret i den del af omverden, som systemet ikke kan 

iagttage, hvorfor systemet er blind for egen begrænsning af iagttagelse af going concern.  

 

Indeværende afhandling er iagttagelse af systemets iagttagelse af going concern - også betegnet hos 

Luhmann som iagttagelse af anden orden. Denne tilgang har vist sig produktiv ved at fremstille 

argumenter for, hvordan revision i sin iagttagelse af going concern skaber blinde pletter for egen 

iagttagelse. Denne tilgang til afhandlingens problemformulering udgør dog samtidig konklusionens 

rækkevidde og derfor den metodiske begrænsning. Iagttagelse af anden orden er således offer for 

den selvsamme kritik, som er rejst imod revision som socialt system og systemets forsøg på at 

iagttage going concern. Den iagttagelse af anden orden, som er skabt ved at iagttage, hvordan 

revision som socialt system iagttager going concern, er selv præget af blinde pletter for iagttagelse. 

Således ville en anden tilgang til afhandlingens genstandsfelt have tilbudt andre former for 

problematisering og en anden rækkevidde for konklusion. Derfor er afhandlingens konklusioner 

underlagt begrænsningen af egen metode, men også begrænsning af forskerens egen forforståelse, 

idet denne er knyttet til de blinde pletter, der opstår ved iagttagelse af iagttagelse. Der er således tale 

om en unik form for iagttagelse af iagttagelse, idet en anden forsker med anden forforståelse ville 

have tilført genstandsfeltet et andet særligt snit. En anden forsker ville have iagttaget andre nuancer 

af problemformuleringen og have tilbudt andre konklusioner. Dette forhold er en naturlig 

konsekvens ved at arbejde med den hermeneutiske tilgang. 
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Dermed ikke sagt, at den læringsmæssige værdi af indeværende afhandlings konklusioner er 

begrænset til forskeren, der iagttager systemets iagttagelse af going concern. Produktet, som skabes 

ved indeværende afhandling, har værdi for læseren ved at problematisere revision af going concern. 

Dels bør revisor være opmærksom på de blinde pletter, der skabes ved systemets forsøg på at 

revidere going concern i det hyperkomplekse samfund. Revisor bør være opmærksom på de 

begrænsede muligheder, der ligger i at iagttage den uendelige mængde af kompleksitet, som har 

betydning for virksomhedens going concern. Dels bør regnskabslæser være opmærksom på den 

begrænsning, hvorunder revision som socialt system forsøger at iagttage going concern. Revision af 

going concern er underlagt flere blinde pletter for iagttagelse, og systemet formår kun fra et stærkt 

begrænset perspektiv at iagttage virksomhedens going concern. Afhandlingen har derfor værdi som 

forskningsresultat ved at problematisere revision af going concern ved at sætte fokus på den 

mængde af kompleksitet, der indgår i denne vurdering. En mængde af kompleksitet, som ikke kan 

iagttages uden en samtidig skabelse af blinde pletter for egen iagttagelse.   
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10. Bilag 1 

Interview med Kim Klarskov Jeppesen 

Tilstede: Morten Weinreich (MW), Kim Klarskov Jeppesen (KK). 

MW: Vi starter med et generelt spørgsmål. Hvad adskiller cand.merc.aud studiet fra andre linjer på 

CBS. Her tænker jeg på tilhørsforhold til branchen, jura, hensynstagen til deltidsstuderende og 

samarbejde med brancheorganisationer FSR eksempelvis omkring den faglige udvikling. 

KK: Jamen jeg ved det ikke primært fordi jeg ikke underviser på andre linjer end cand.merc.aud 

(haha) så derfor er det et spørgsmål jeg har en lille bitte svært ved at svare noget fornuftigt på men 

hvis jeg skal prøve så tror jeg nok at jeg kan sige at cand.merc.aud er karakteriseret ved ikke at være 

en overteoretisk uddannelse. Den baserer sig jo ikke på sådan grundlæggende samfundsforståelse. 

Sociologi, politologi og hvad man nu ellers kunne hive ind af spændende teori der kunne forklare 

om samfundet. Rolf (Elm-larsen) kommer jo og fortæller lidt om agent-teori i ny og næ og det er 

vist det nærmeste vi kommer på noget i den forbindelse. Med hensyn til tilhørsforhold til branchen 

så er det klart at der er en forbindelse idet vi uddanner til revisionsbranchen. Men, hovedparten af 

cand.merc.aud’erne ender jo med at blive noget andet. Vi er ved at lave en undersøgelse af det i 
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øjeblikket – vi har ikke resultaterne endnu men noget tilsvarende er lavet i Århus og den viser at 

under 10% af dem der læser cand.merc.aud ender med at blive statsautoriserede revisorer. Det vil 

sige at 90% eller mere bliver noget andet og det syntes jeg også er spændende så vi prøver at lave 

en undersøgelse på det nu. Altså hvad der egentligt blev af cand.merc.aud’erne, hvad de fik ud af 

deres uddannelse, var der nogle emner de manglede, var der nogle emner der var overflødige osv. 

For at lave lidt evaluering på det. Det bliver sådan set meget meget spændende at se hvad der 

kommer ud af det. 

MW: Ser cand.merc.aud uddannelsen sig selv som et trin i det samlede forløb som ender med 

statsautoriseret revisor eller ser man sig selv som en uddannelse som ender med cand.merc.aud? 

KK: Ja, der er nok ligeså mange svar som der er cand.merc.aud’ere men de hårde facts er at de 

fleste bliver noget andet. Det er jo sådan set meget interessant. Vi samarbejdet selvfølgelig også 

med revisorforeningerne omkring den faglige udvikling. FSR holder i ny og næ et møde med os – 

det er godt nok nået tid siden – men vi har holdt en del formaliseret snak omkring hvad der skal 

foregå på uddannelsen, den faglige udvikling osv. Desuden mødes vi i ny og næ når man 

tilfældigvis render ind i dem ved andre lejligheder. Peter Birkholm er mere involveret i det fordi 

han er med i nogle FSR-udvalg. Det er lidt op og ned, men selvfølgelig er der noget tilknytning. 

MW: Lidt i henhold til ovenstående sondring mellem teori og praksis hvad er så din holdning til 

revisors professionelle hold og revisor etik. Hvordan underviser man i disse forhold? 

KK: Igen så kommer det an på hvad man mener med teori. Hvis man mener at læse en lærebog i 

praktisk teori så har vi jo masser af teori på cand.merc.aud men hvis man opfatter det som 

samfundsforståelse og en bredere forståelse af sociale forhold så kan man ikke sige at vi gør meget 

ud af det. 

MW: Men hvordan kan man undervise i det – hvis jeg var helt blank hvordan skulle jeg så forholde 

mig til revisors professionelle skepsis og revisoretik? Standarder kan jeg selvfølgelig læse, og jeg 

kan læse lovgivning omkring revisoretik og revisors professionelle skepsis. Men hvad er det der 

ligger i begreberne? 

KK: I begrebet etik kan der jo ligge mangt og meget og det prøver vi kort at trække op i 

undervisningen. Men faget etik kunne jo gøres til genstand for et helt fag herinde for den sags skyld 

et helt studie for så omfattende er det. Vi prøver at give folk en lille introduktion til det og give en 

introduktion til nogle måder hvorpå man regulerer revisorer som så opretholder etik. Præsentation 

af forskellige etiske vinkler osv. Og det grundlæggende budskab er vel her blot at etik kan være 

andet en nytteberegning som det jo er gennemsyret i standarder og alt hvad FSR ellers laver. Det er 

sådan set hvad vi gør i det, men hvis jeg skal have hånden på hjertet så er det ikke min opfattelse at 

det er noget der interesserer de studerende meget. 
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MW: Hvad med professionel skepsis? 

KK: Professionel skepsis er svært at teoretisere fordi hvad søren er det ret meget andet end at forstå 

at revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant. Få en fornuftig forståelse af hvem der egentlig er 

kunden til det arbejde man laver. Det syntes jeg vi prøver at gøre noget ud af, men ligefrem at 

teoretisere det det er svært. Det kan godt være at lidt agent teori kan pointere det ud. 

MW: Grunden til at jeg spørger er at jeg fra mit eget liv har oplevet at hvad der ikke ligger i 

revisionsstandarderne kan forklares med revisoretik eller kan i hvert fald påduttes under revisoretik 

eller revisors professionelle skepsis. Så er det forhold der ligger på tværs af alle revisionsstandarder 

og det arbejde man udfører som revisor? 

KK: Professionel skepsis er jo grundlæggende men desværre viser jo mange sager at der ind 

imellem er nogle problemer der. Revisors uafhængighed har jo været et hot emne i mange år 

efterhånden og for de fleste er det vist ved at gå op at man skal være skeptisk i ny og næ og ikke må 

komme for tæt på klienten eller kunden eller hvad man nu vælger at kalde dem. Der skal holdes 

distance. 

MW: Vi skal videre til going concern så nævner RS570 blandt andet tab af nøglepersoner, tab af 

markedsandele og arbejdskonflikter som faktorer der kan påvirke going concern. Hvordan ser du 

revisors mulighed for objektivt at forholde sig til disse forhold? 

KK: Når du siger tab af nøglepersoner, er det så blandt klienten eller i revisionsteamet? MW: 

Klienten. KK: Ja for man kunne jo strengt taget også sige at tab af nøgleperson i revisionsteamet 

kunne være problematisk for revision af going concern. Typisk er det problematisk hvis en revisor 

med kendskab til virksomheden forsvinder fra teamet. Men nu er going concern jo ikke noget man 

vil sætte yngste medarbejder til at lave. Det kræver typisk noget historisk kendskab til 

virksomheden. Men hvordan kan man forholde sig objektivt til det og revidere det?! 

Grundlæggende handler det om at man skal forstå virksomheden, forstå dens drift og forstå hvordan 

at den skaber værdi for sine interessenter. Det er jo den helt grundlæggende ide i det og hermed 

identificere de risici der er for at den ikke længere kan skabe værdi for kunderne. Hvis du prøver at 

læse den litteratur der ligger bag de begrundelser der ligger bag ved måden man revidere på så vil 

du kunne opleve hvad jeg vil kalde et skift mellem tredje og fjerde generation af revision. Fra 

revisionsrisikomodellen til business risk audit hvis væsentligste formål er at blive bedre til at fange 

going concern problemer. Fordi man vil have den her forståelse af virksomheden som gør at man 

netop kan fange den slags going concern problemer som ikke er fuldstændig entydige altså de 

tilfælde hvor kapitale er tabt og virksomheden kører med underskud. Den del af going concern er 

ikke noget problem. Men tab af nøglepersoner og tab af markedsandele er mere kompliceret og der 

er jo uendelig mange andre faktorer der spiller ind. Hele problemet med at vurdere going concern er 
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jo at der er uendeligt mange faktorer der afgør hvorvidt virksomheden fremtidigt er 

konkurrencedygtig eller ej. Det kan jo i virkeligheden være individuelt for firma til firma men for at 

kunne forstå going concern må man kunne forstå virksomheden. Hvis man går bagved det igen så 

bygger det jo på den ide at virksomheden selv bedriver risikostyring eller risk management. At de 

har en professionelt drevet risikostyring. Det er jo ikke revisor selv der i princippet skal gå ud og 

identificere alle disse ting men man skal jo forstå klientens system til at gøre dette her. 

MW: Nu har vi snakket meget om virksomhedens interne forhold ved tab af nøglepersoner men det 

er jo også et eksternt forhold. De kunne jo være tab af markeder og konkurrenternes ageren. 

KK: Man kan jo ikke vide hvad konkurrenterne ligger og laver af genialiteter som gør at man mister 

markeder og kan ende med at måtte dreje nøglen om. Men man kan identificere risici og man kan 

vurdere virksomhedens risikosystem og forsøge at vurdere om at der er et system der gør at 

virksomheden i tide kan nå at still om. Det er klart at virksomheden kan ikke styre alle risici og alle 

risici kan man af gode grunde ikke påvirke i hvert fald ikke direkte som regel. Men man kan nå at 

reagere i tide, man kan nå at omstille virksomheden i tide og så har revisor ikke et going concern 

problem. Et af mine yndlingseksempler fra min undervisning er KPMG’s problemer med at fange 

going concern problematikken hos Polaroid. KPMG er anklaget i USA for ikke i tide at have 

forstået betydningen af fremkomsten af digitalkameraer ville fjerne forretningsgrundlaget for 

polaroid. Set sådan i bakspejlet er det jo rimeligt indlysende at der ikke er nogen der har brug for 

den type fotografering mere med fremkomsten af digital kameraer. Det er jeg da sikker på at KPMG 

også godt har kunnet se men det er åbenbart gået meget hurtigere end man lige troede. Det er netop 

hastigheden ved udviklingen der karakteriserer erhvervslivet i dag, tingene går meget meget 

hurtigere end de gjorde før. Derfor bliver det meget vigtigt at komme til den der grundlæggende 

forståelse af virksomheden og dens omgivelser. Det er afgørende at have forståelse for dels 

virksomheden men også for hastigheden af hvordan at virksomhedens konkurrenceevne kan ændre 

sig. Her skal du i øvrigt være opmærksom på at man har lavet en lille korrektion til RS570 hvor 

man har sat tiden ned for revisors accept af virksomhedens going concern. Det er jo reelt ikke et år 

længere. I gamle dage var det et år for skæringsdagen men nu er det et år for påtegningen. Typisk 

kan der gå tre-fire måneder fra skæringsdato til at der ligger et regnskab klar så man får reduceret 

tiden lidt og det er helt klart et ændring der er sket grundet hastigheden i erhvervslivet. Det er meget 

fikst. Det er jo meget forståeligt, netop fordi at tingene går så utroligt hurtigt. Vi kan jo se med de 

finansielle risici i bankerne hvor hurtigt at billedet lige pludselig kan vende. Det samme gør sig 

gældende med aktiemarkederne. 

MW: Et slag på tasken – hvis jeg kigger på virksomheder på kryds og tværs som er gået konkurs 

hvor mange tror du så har en anmærkning for going concern i deres revisionspåtegning? 
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KK: Det kommer nok an på hvilken type virksomheder du kigger på men jeg har ikke rigtig nogen 

fornemmelse. Men jeg er sikker på at du nok skal finde nogen uden påtegning. Min erfaring er at du 

vil finde en masse virksomheder hvor revisor forsøger at slippe udenom ved nogle små-dårlige 

supplerende oplysninger. 

MW: Revisor gør vel en tilstand som er slem nok i forvejen katastrofal for virksomheden ved at 

give going concern forbehold til sin påtegning? 

KK: Nu viser erfaringerne fra gamle dage – nu taler jeg om going concern forskningen tilbage i 

90’erne eller sådan noget både i USA men også i Europa – de viser jo at teorien om den 

selvopfyldende profeti den holder ikke. Virksomheder går ikke nedenom og hjem fordi at de får en 

påtegning med going concern forbehold. Det var dengang hvor man fik den første going concern 

vejledning hvor der lød ramaskrig for man mente at hvis der først kom en påtegning med et going 

concern forbehold så er det fuldstændigt sikkert at man har den selvopfyldende profeti. Så går 

virksomheden ned, for banken trækker stikket. Men det viser erfaringer fra dengang at det gjorde de 

ikke. Det kan der være nogle grunde til, jeg sidder og tænker på om situationen er anderledes nu 

hvor virksomheder har svært ved at få finansiering så måske er det mere problematisk for 

virksomheden at få et forbehold for going concern. Det er måske noget der er værd at undersøge for 

der er nok sket en del forandringer. Der er forskel på opgangstider og nedgangstider. Nu hiver jeg 

lige den her bog frem, den beskriver at revisors store udfordring og der hvor han bliver spanket i 

offentligheden det er i forhold til going concern og i forhold til besvigelser. Nu har der ikke været 

så mange going concern sager herhjemme, men det kommer der igen det er helt sikkert. Det er 

uundgåeligt at revisor fanger going concern problemer hver gang men man kan helt sikkert blive 

bedre til at fange det. 

MW: Vi snakkede lidt før om investorer og du nævner så også nu at det ikke er stensikkert at 

investorer trækker sig ved forbehold for going concern. Men hvad tror du at investorer ligger i 

revisors forbehold for going concern? Som investor er man jo typisk også interesseret i aktiens 

udvikling og ikke kun om hvorvidt at virksomheden kan holde skruen over vandet. 

KK: Nu siger du investorer og så tænker jeg på børsnoterede virksomheder her og småinvestorer. 

De er jo godt klar over at der er et problem før vi når derhen hvor revisor kommer med et forbehold 

for going concern. Så det tror jeg ikke er det der vil påvirke dem. Der var jo den her meget 

spændende sag om et børsnoteret selskab Topsil Semiconducter der er kendetegnet ved at de bruger 

noget speciel silikone som der kun er to producenter af på verdensmarkedet. Den ene har en 

leveringskontrakt med deres konkurrenter. Det vil sige at der i virkeligheden kun er ét firma de i 

verden de kan købe deres alt afgørende råvare af. For et par år siden var der stor tvivl om hvorvidt 

de overhovedet kunne fortsætte med at få leverance. Det er en fremragende case i forhold til going 
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concern den her. Men det her, det ved investorerne jo alt om inden revisor kommer med det her. Det 

er jo fuldstændig velkendt. Det er ikke revisionspåtegningen der er afslørende eller afgørende i det 

her. Det en revisionspåtegning kan bidrage med i dette tilfælde er nærmest blot at investorerne får 

revisors uvildige vurdering af forholdet. Hvis revisor heller ikke er overbevist om at virksomheden 

stadig kan få levering, hvis revisor ikke har fået forelagt bevis for at levering fortsat vil ske så kan 

investorerne jo støtte sig på det. Nu har der altså været en uvildig person inde over som har fået lidt 

mere information end vi får og som enten tror på denne forretnings konkurrenceevne eller ej. Men 

investorerne ved godt at problemet er der i forvejen så det er ikke revisor der afslører problemet. 

Investorer kigger i nøgletal, og investorer forstår godt forretningen. Men det er en spændende case 

og det lykkedes dem faktisk at redde livet og få en kontrakt med leverandøren. Casen viser nogle af 

de reelle dilemmaer revisor står overfor når han skal forstå virksomheden. 

MW: Hvis vi går lidt udenom investorerne og kigger på resten af virksomhedens interessenter hvem 

tror du så er interesseret i going concern påtegningen? Her tænker jeg offentlige myndigheder, 

medarbejdere osv. 

KK: Det er mit indtryk at virksomhedens interessenter læser revisors påtegning men om det til fulde 

forstår betydningen af påtegningen det er en anden historie. Meget ofte så konstateret de bare om at 

den er uden forbehold og det er sådan set det. Jeg syntes heller ikke at interessent modellen er det 

der er allermest interessant i relation til going concern. For det revisor skal forstå i forhold til at 

revidere going concern er jo ikke hvilke interessenter virksomheden har, men at forstå grundlaget 

for virksomheden. Hvilke risici der er forbundet med at drive den og at virksomheden har nogle 

processer der gør at man i tide kan nå at skifte retning. Jeg har læst noget om starten på going 

concern betragtningen. Det er sådan noget sen 1970’erne hvor det kommer frem og den første 

virkelig store going concern sag herhjemme det var C. Jespersens altså KPMG’s forbehold på B og 

V regnskabet tilbage i 1979 eller deromkring. Det var der at debatten startede for alvor herhjemme. 

På verdensplan har det nok også startet deromkring. Men der på B og V tog C. Jespersen i hvert fald 

going concern forbehold og det dræbte heller ikke virksomheden men der kom debatten. Man mente 

jo at nu går virksomheden da i hvert fald nedenom og hjem for nu har revisor taget forbehold. Men 

nu var måden man kunne tage forbehold jo også noget anderledes dengang fordi man kunne lave det 

man kaldte betingede forbehold. Altså virksomheden får en påtegningen uden forbehold og det gør 

den under forudsætning af at den finder noget fremmed finansiering men ikke den fjerneste 

stillingtagen om hvorvidt dette var en realistisk mulighed eller ej. Det kan man kalde betingede 

blanke påtegninger. Det blev ændret i slutningen af 90’erne engang. Man mente at det var for billigt 

og at revisor i det mindste måtte tage stilling til om hvorvidt det er realistisk eller ikke realistisk. 

For ellers kan man jo i virkeligheden give alt en blank påtegning under forudsætning af et eller 
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andet. Så derfor man den grundantagelse ind i revisorloven at revisor skal tage stilling, der er ikke 

nogen vej udenom. Så får man en påtegning uden forbehold så er det fordi at revisor er enig i 

ledelsen med dennes vurdering af going concern. 

MW: Men for hvis skyld er det at man beder revisor vurdere om virksomheden er going concern? 

KK: Altså hvis man tager et forbehold for going concern så er det en oplysning til de der læser 

regnskabet og det er jo forskelligt fra regnskab til regnskab i forhold til hvem der interesserer sig for 

det. Nogle regnskaber er der bred interesse for og andre er der mindre interesse for. Men der er jo to 

interessenter der går igen i hovedparten af alle virksomheder. Den ene er bankerne for det er jo de 

færreste der ikke har en eller anden bank-forbindelse og den anden generelle interessent i alle 

virksomheder det er skattevæsnet. Så de to skal man i hvert fald have i tankerne her. 

MW: Jeg vil gå lidt videre og spørge ind til begrebet ”objektivitet” i revisionsmæssig forståelse. Har 

begrebet betydning for hvad der kan revideres? Her tænker jeg i forhold til revisor mulighed for 

objektivt at vurdere om revisor kan vurdere ledelsens kompetencer i forhold til at fremskaffe 

finansiering, ledelsens kompetencer til at opstille det fornødne redskaber til at beskytte 

virksomheden imod risici osv. 

KK: Der skal jeg lige tænke mig lidt om. Jeg har lidt et problem med det der objektivitetsbegreb i 

relation til revision fordi hvis man for alvor gør revisionen objektiv så bliver det et problem. For jo 

mere objektiv revisionen bliver desto mindre værdi får den. For så får man den type revision som 

ingen i virkeligheden har den mindste interesse i, nemlig sådan noget checkliste revision som siger 

at virksomheden har gjort det, virksomheden har gjort det, gjort det osv. Uden at man overhovedet 

tager stilling til om hvorvidt det man har gjort er godt nok. Man får en hel masse revision som ingen 

kan bruge til noget som helst. Har virksomheden et risikostyringssystem – check. Men ikke noget 

stillingtagen til om hvorvidt dette system er godt nok for stillingtagen til om hvorvidt dette er godt 

bliver nu engang en subjektiv vurdering. Jeg ser derfor ikke objektiviteten i revision som noget 

ubetinget gode og når du spørger om det har betydning for hvilke områder der kan revideres så er 

det jo interessant fordi at man definerer revision som værende efterlevelse af anerkendte kriterier. 

Det er en definition der stammer tilbage fra 1970’erne. Der er faktisk ikke lavet noget egentligt 

begrebsmæssigt framework for revision siden American Accounting Association lavede det det 

kaldte for ”a statement of basic auditing” og det gjorde de i 1972. Der er sket meget siden men den 

måde man definerede revision på dengang lever videre i dag og det gør de i blandt andet IAS200. 

Men revision defineres som en systematisk proces der går ud på objektivt at opnå og vurdere 

bevismateriale vedrørende påstande om økonomiske begivenheder – og så kommer det vigtige – for 

at forvisse sig om graden af overensstemmelse mellem disse påstande og anerkendte kriterier. 

Revision er at man skal have nogle anerkendte kriterier sat op for hvor godt noget skal drives eller 
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hvordan noget skal være og så går revisor ud og kontrollere det. Det er et fremragende eksempel på 

begrænsningen for revision. Så længe der er anerkendte kriterier for noget så kan alt revideres – jeg 

mener virkelig alt. De amerikanske revisorer havde i deres assurance projekter forslag om at man 

skulle revidere hvor godt at gamle mennesker bliver passet på plejehjemmene. Hvis man stiller 

objektive kriterier op for at de skal have mad tre gange om dagen, skiftet sengetøj en gang om ugen 

osv. Så er der nogle anerkendte kriterier og det kan man så objektivt sige noget om. Men, det er 

ikke sikkert at dette er en erklæring der har den fjerneste værdi for nogen som helst men man kan 

objektivt sige at der er gjort det og det og det. Men revisorerne skal naturligvis ikke være dem der 

laver kriterierne for så går det jo hen og bliver selvrevision. Men hvis der bliver stillet nogle 

kriterier op for det så kan man revidere alting og det er det man kalder for finansiel revision. Der 

opstår dog nogle problemer idet at man tager en abstrakt betragtning som ”god ældrepleje” og 

konkretiserer til mål. Men man har ingens sikkerhed for sammenhængen mellem det abstrakte og 

det konkrete for hvem siger at kriterierne sikrer god ældrepleje?! Spørgsmålet er så om man kan 

sætte sådan nogle anerkendte kriterier op for going concern og hvad skal der til før man kan 

betragte en virksomhed som going concern. Hertil er jeg alvorlig bange for at det at lave kriterier 

hertil gør at man får den føromtalte tjekliste revision som ikke bidrager med noget som helst. Dette 

fordi at revision af going concern når alt kommer til alt handler om en subjektiv vurdering af om 

hvorvidt at virksomhedens risikovurdering er tilstrækkeligt. Dette kan næsten kun blive subjektivt. 

Man kan godt forholde sig objektivt til om hvorvidt at virksomheden har en risikostyring men det at 

have en risikostyring siger jo intet om at det er en god risikostyring – dette er en subjektiv 

vurdering. Bankerne er igen et glimrende eksempel for bankerne skal lave risikostyring. Det siger 

base2 rapporten blandt andet men det der har foregået i Roskilde Bank har været himmelråbende 

dårligt. 

MW: Er revisionen begrænset af dette her behov for objektivitet? 

KK: Revisionen er både begrænset og privilligeret ved behovet for objektivitet. I virkeligheden er 

det jo herligt hvis man kan få folk til at købe den her definition (revision som kontrol af 

foruddefinerede kriterier) for man kan få en rimelig risikofri revision. Man kan objektivt tjekke de 

her ting og slå nogle krydser og dermed slippe for at tage subjektiv stilling. Det er i det subjektive at 

faren for revisor ligger. Der er jo ikke noget farligt ved at gå ud og tjekke at gamle mennesker får 

mad tre gange om dagen. Det svære består i at vurdere de abstrakte forhold og det er også hertil at 

der kan opstå konflikt om revisors vurdering. Det er let at vurdere det konkrete og det kan alle i 

bund og grund finde ud af. Var revision bare dette så ville man miste nogle af sine privilegier såsom 

monopol. Risikoen ligger i det subjektive, så på den ene side vil man godt gøre dette for det er det 

der sikrer branchen monopol men på den anden side vil man ikke da det er risikofyldt. Jeg tror ikke 
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at man fornuftigt kan revidere going concern uden at anlægge nogle subjektive kriterier. Problemet 

er jo hertil at der er alt for mange afgørende faktorer til at man kan opsætte konkrete mål for 

hvornår en virksomhed er going concern eller ej. Alt har jo betydning og det vil tage en evighed at 

efterprøve alle forhold ja en og en evighed mere at opstille denne tjekliste. 

MW: Men hvordan reviderer man så going concern. Nu har du selvfølgelig nævnt risikostyring men 

kunne det også være sådan en mavefornemmelse af hvor dygtige ledelsen er til at drive forretning? 

KK: Det er det da også. Det er alfa omega at virksomheden har en professionel ledelse og dette har 

også betydning for virksomhedens risikostyring idet det typisk er ledelsen der styrer denne. Med 

professionel ledelse mener jeg folk der har været herinde en tur forbi (CBS) og lært noget om 

ledelse. Jeg mener ikke den dygtige håndværker som har banket en stor virksomhed på benene. For 

det kan godt være at han kan nogle ting men der er typisk ikke nogle kontroller som revisor kan 

basere sin revision på. Så bliver going concern vurderingen lige pludselig meget subjektiv og det vil 

de fleste revisorer nok have det svært ved. Så må revisor lytte til sin mavefornemmelse og sit 

kendskab til virksomheden. 

MW: Hvad med revisionsstandarderne – bærer de præg af dette behov for objektivitet? 

KK: Standarderne er jo grundlæggende bygget på definitionen af revision som kontrol af 

foruddefinerede kriterier. Finansiel revision er bygget på at man har nogle kriterier som man tjekker 

at virksomheden efterlever. Det er jo grundlæggende i modsætning til forvaltningsrevisionen som er 

subjektiv. Forvaltningsrevision er primært knyttet op til det offentlige herhjemme men man kan 

sagtens have forvaltningsrevision i private virksomheder. Der ligger et ønske om at få indført 

forvaltningsrevision i den finansielle revision. Der ligger et ønske om at få tilført noget merværdi til 

sin revision. Det interessante ved forvaltningsrevision i det private er at man som revisor kan 

fortælle bestyrelsen noget om hvor godt bestyrelsen gør sit arbejde. Man bliver dermed bestyrelsens 

kontrolorgan overfor direktionen. Det er jo sådan set godt nok med det kræver jo at man lidt 

subjektivt går ind og ser på om hvorvidt at denne her direktør gør det godt nok. Måden man gør 

dette på er jo at lave en masse benchmarking herhjemme for at se om virksomheden lever op til 

normen. Problemer er så igen at benchmarking jo stadig er foruddefinerede kriterier og intet er jo i 

bund og grund sammenligneligt. Virksomheder har forskellige muligheder og forskellige risici. Det 

smukke og det er virkeligt smukt, for american accounting association har virkelig tænkt sig godt 

om da de lavede rapporten. For til denne her definition af revision så kan man revidere alt. Dermed 

er definitionen fremtidssikret men omvendt er der nok også en grænse for hvad man kan sætte 

kriterier op for. Eksempelvis det at revidere virksomhedens omdømme er noget man vil få meget 

svært ved. Selvom dette jo er yderst relevant for en going concern vurdering se bare Arla-sagen. 

Problemet er jo at risikostyring af virksomhedens omdømme er risikostyring af alt. Det bliver så 
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komplekst at alt kan få en betydning for virksomhedens omdømme. Virkeligheden er jo 

fundamentalt fuldstændig uforudsigelig. Det giver klart revisor et problem i forhold til at revidere 

going concern. Det giver virksomheden et problem i forhold til at lave risikostyring. Man kan ikke 

risikostyre alt, det er en illusion. Det giver revisor et tilsvarende problem. Derfor tror jeg at 

revisorerne vil passe på med at forsøge at vurdere visse områder af virksomheden i forhold til going 

concern. Jeg nævnte virksomhedens omdømme men virksomhedens videnskapital, for så er vi inde 

på noget som er højproblematisk. Disse områder er simpelthen for abstrakte til at de lader sig 

indfange i et revisionsmæssigt framework. I det hele taget er det jo et spændende område det her 

med risici – du skulle læse ”Perspectives on strategic management”. Problemet heri er at der er en 

type risici der ikke kan kontrolleres. Dette er interessant i relation til going concern. Systemer kan 

være karakteriseret ved at interaktionen imellem systemets elementer er enten linæer eller 

kompleks. Hvis den er linæer så fører A til B som fører til C. Hvis interaktionen er kompleks så kan 

det føre til alle mulige veje og alt kan påvirke alt i alle mulige retninger. Det er det ene element, det 

andet er hvor tæt koblet systemet er til sin omverden. Det helt store problem er når at vi får 

systemer der er tæt knyttede til omverden og samtidig er komplekse. Dette er systemer der 

fundamentalt er uforudsigelige. Tæt koblede systemer er kendetegnet ved at når noget går galt så 

går det helt galt og man kan ikke nå at rette noget. Det nærmeste eksempel er naturligvis nogle af de 

her rumfærge katastrofer. En utæt gummiring får hele systemet til at falde sammen. Fejler en O-ring 

så eksploderer hele lortet. Der er kontakt afregning her og nu. Et eksempel på det linære system er 

metroen. Fucker et eller andet op på metroen så stopper hele metroen og det er jo fuldstændig 

bevidst gjort for at kontrollere og mindske risikoen. Ulykken kan ikke udvikle sig. Det 

nedtrykkende i denne analyse af komplekse og linæere systemer er at der er risici der ikke kan 

kontrolleres. Det vil engang imellem gå galt. Flymaskiner falder engang imellem ned. 

MW: For lige at lukke objektivitet af – du har skrevet omkring hvordan man typisk vurderer 

revisor. Syntes du at det er problematisk at revisionsselskaberne er privat ejede og derfor drevet 

med profit for øje. Hvordan hænger dette sammen med rollen som offentlighedens 

tillidsrepræsentant? 

KK: Måden man organiserer revisionsselskaber på giver en masse spændende problemstillinger. 

Generelt er der jo ikke nogen revisionsselskaber der belønner deres revisorer for at finde problemer. 

Hvis du kigger på incitamentssystemerne i revisionsselskaberne så er der ikke noget der belønner 

revisorer der er specielt kritiske omkring going concern forbehold – snarere tværtimod. Det giver jo 

en eller anden form for problem her. Der er jo ikke nogen klienter der er interesserede i forbehold. 

Det man belønner er den gode forretning hvor man tjener nogle penge og jo flere kunder man kan 

hive ind desto bedre. Det er grundideen i det og det får man jo ikke ved at forholde sig alt for kritisk 
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og ved at give going concern forbehold. Det er der et generelt grundlæggende problem i. Specielt 

problematisk i forhold til den professionelle skepsis som vi var inde på tidligere. 

MW: Besvigelser kort, hvordan mener du at den revisionsmæssige tilgang bør reflektere 

lavkonjunktur og finanskrise? 

KK: Lavkonjunktur giver flere going concern forbehold, det ligger jo næsten i sagens natur. Jo 

værre krisen bliver desto flere kommer der af dem det er den ende side af sagen. Den anden side er 

besvigelser hvor alle erfaringer siger at jo værre virksomheden er stillet desto større risiko er der for 

regnskabsmæssig manipulation. Der opstår jo et incitament til at dække over at det ikke helt er gået 

så godt som det skulle. Der er større risiko for besvigelser når der opstår going concern problemer i 

virksomheden. Problemet er så bare at konstatere hvornår at krisen kradser og det kan være 

problematisk hvis revisor ikke bliver informeret herom idet ledelsen aktivt forsøger at skjule dette 

for revisor. 

MW: Men hvordan kan revisor i henhold til RS240 forholde sig til virksomhedens kultur og 

ledelsens holdning til besvigelser? Hvordan kan man opstille objektive kriterier herfor? 

KK: Det har 240 jo også nogle standardsvar på, den siger jo at man skal holde møder i 

revisionsteamet blandt andet. Dette gør man jo netop for at få alt på bordet, også fra de yngste 

revisorer for det jo meget ofte er dem der er derude og har kontakt med ledelsen. Partneren der går 

på golfbanen han ser jo ingenting. Med hensyn til going concern er det jo også for at få nogle af de 

her facts på banen. Nogen har hørt noget eller nogen er klar over at der kommer komplementære 

produkter på markedet som truer forretningen. 

 

MW: Er det et problem at klienten typisk kender revisors strategi for revision? Vi sender jo oftest 

PBC-lister Prepared By Client lister hvortil vi beder om dokumentation. 

KK: Dette er klart et problem i forhold til risikoen for besvigelser. Der er masser af eksempler på at 

man udnytter det at man ved hvad revisor gør for nogle handlinger. Derved kan man sløre for 

revisor hvad det er man gør af besvigelser og det skulle undre mig om at der ikke er nogle 

elementer af dette i IT-factory. Det er set mange gange før at der er blevet manipuleret med revisor. 

Hvis man ved hvornår revisor kommer og hvad revisor vil se på så er det ikke svært at sikre at dette 

er i orden. Derved har klienten alle muligheder for at omgå den kontrol som revisionen fungerer 

som. 

11. Bilag 2 

Interview med Kim Nicolaisen 
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Tilstede: Kim Nicolaisen (KN) og Morten Weinreich Larsen (MW). 

MW: Kim, kan du kort skitsere revisionens betydning for det offentlige rum? 

KN: Ja, for erhvervslivet er der en klar opdeling mellem hvad der er revisors funktion for den 

virksomhed som man reviderer og så reelt set revisors funktion for kapitalmarkeder. Altså for 

virksomhedens interessenter. Den opdeling skal man være meget skarp på – altså om hvorvidt man 

skal servicere virksomheden eller servicere dens omverden.  

MW: Hvor ligger skellet derimellem? 

KN: Skellet ligger jo i om at du dybest set ser revisors rolle som værende en konsulent for 

virksomheden, en der kan hjælpe virksomheden. En der kan assistere med bogføring, en der kan 

komme med gode råd og skattevejledning. Eller om du reelt ser revisor som offentlighedens 

tillidsrepræsentant og den der servicerer og tilbyder med vores påtegning en sikkerhed for eksterne 

parter til at kunne vurdere om hvorvidt de vil investere eller ej. Kreditorer, banker, aktionærer alle 

der i virkeligheden måtte have en eller anden interesse i den her virksomhed. Så det skel mellem 

aftagerne af revisors arbejde skal være meget klar.  

MW: Til dette skel ligger der lovgivning, eksempelvis at man ikke må udføre assistanceopgaver for 

revisionskunder. Kan du fortælle lidt mere om det? 

KN: Det man har valgt at gøre i Danmark, hvilket er lidt atypisk i forhold til mange andre lande, er 

at du har delt det op. Du har dine store børsnoterede virksomheder, typisk klasse D virksomheder 

efter årsregnskabsloven. De regler vi har der hvornår vi må gå ind og assistere er meget skarpere 

end de er for de mindre virksomheder. Det skyldes jo typisk at vi er et lille land og vi reviderer alt 

efter de samme standarder. Hvis vi sammenligner med USA så har de ikke de samme krav til at 

mindre selskaber skal revideres. Dette giver en helt anden fleksibilitet i det at være revisor. Det vil 

sige at hvis du er revisor derovre så er du typisk revisor for de store virksomheder. I hvert fald i set i 

forhold til de virksomheder man vil se i Danmark. Det vil sige at revisors rolle i USA har reelt set 

den betydning at du er offentlighedens tillidsrepræsentant. Dermed ikke sagt at vi har nogle 

uafhængighedsproblematikker i Danmark men i USA har man en langt skarpere opdeling i forhold 

til det at revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant først og fremmest. Dertil kan du sige at 

revisionsstandarderne skaber nogle problemer i Danmark idet at det er de præcis samme standarder, 

der ligger bag revisors påtegning. Det vil sige at det er præcis de samme handlinger der ligger bag 

når man giver en påtegning på en klasse B virksomhed, den lille tømrerforretning med to millioner i 

omsætning eller om at det er en kæmpestor børsnoteret virksomhed. Det er fuldstændig det samme 

udtryk vi giver som revisorer for omverdenen. Det vil sige at de standarder vi følger skal også være 

det samme. 
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MW: Hvordan påvirker dette honorar-inddækningen? Du kan jo ikke få et honorar til at dække hele 

den lange trædemølle som udgøres af revisionsstandarderne til at blive betalt af en lille 

tømmervirksomhed? 

KN: Det kan du sige men i virkeligheden skal du rent faktisk gøre det. Det vil sige at hvis du 

snakker RS240, den gælder jo tilsvarende hvis at det er en stor virksomhed som hvis at det er en 

lille virksomhed. Alle vores revisionsstandarder er de samme uanset virksomhedens størrelse. Det 

er præcis det der er kernen i den problematik der opstår ved at den måde du reviderer på er 

fuldstændig den samme hvad end der er en lille virksomhed eller en kæmpestor virksomhed. Det er 

klart at for de mindre virksomheder er der mange ting der er irrelevante. Altså at gå ind og revidere 

konsolidering giver jo sig selv at det bare ikke findes i en mindre virksomhed. Så det giver sig selv 

at de ikke vil være der, plus at de ledelseskontroller der måtte være vil være meget mere 

begrænsede og måske meget lettere at teste for effektivitet. Eksempelvis hvis der er kun er to mand 

i virksomheden så er forholdet til ledelsen og det ledelsen kontrollerer meget mere nem at have med 

at gøre for revisor end det er i en koncern med 200.000 ansatte. Derfor stiller revisionsstandarderne 

nogle udfordringer. Den måde at revisionsstandarderne er blinde for om det er en stor eller lille 

virksomhed gør at vores arbejde som revisor er fuldstændig det samme hvad end det er en stor eller 

lille virksomhed. Der hvor der ligger en forskel er årsregnskabsmæssigt og 

regnskabsrapporteringsmæssigt for virksomhedernes side.. 

MW: A,B,C og D? 

KN: Ja præcis. Nemlig hvor meget de skal oplyse og når vi derefter går i særlig dansk revisorlov 

hvad vi har af muligheder for at assistere med indenfor. Men i en teoretisk verden kan du godt sige 

at det virker mærkeligt at der er forskel på måden du aflægger regnskab på men at måden du 

reviderer på er den samme. I den perfekte verden burde der måske være revisionsstandarder der var 

tilpasset de forskellige regnskabsklasser.  

MW: Nu var du lidt inde på det – men stiller revisors funktion som offentlighedens 

tillidsrepræsentant begrænsninger for hvilke typer opgaver revisor kan påtage sig? 

KN: Ja det gør den i høj grad. Det vi har set de seneste år særligt siden de sidste erhvervsskandaler 

såsom Enron og Worldcom er at der er kommet en lang række reguleringer til revisors rolle. Særligt 

i USA hvor der er kommet SOX. Men også de internationale revisionsstandarder er blevet påvirket. 

Vi har fået en ISA240, som stiller betydeligt flere krav til hvad revisor skal gøre for at afdække 

besvigelser. Det skal hertil siges at ansvarsforholdet ikke har rykket sig hvilket er meget 

fundamentalt. Revisors rolle i forhold til afdækning af besvigelser er uændret i forhold til de sidste 

mange år. Til dit spørgsmål om at det stiller begrænsninger til hvad vi kan udføre så stiller vores 

rolle naturligvis begrænsninger. Når vi vurderer revisors uafhængig så er der nogle grundrammer vi 
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skal være opmærksomme på. Vi må ikke foretage selvrevision. Der er en meget klar 

grænsedragning til hvad vi kan revidere og hvad vi ikke kan revidere. Hvis vi udfører revision i 

offentlige virksomheder så snakker vi forvaltningsrevision. Her er vi reelt set inde og udtale os om 

hvorvidt de midler vi har brugt er brugt hensigtsmæssigt. Typisk om skatteydernes midler er 

forvaltet på en hensigtsmæssig måde.  

MW: Men til denne form for revision ligger vel stadig nogle målbare kriterier? Revisor kan vel ikke 

vurdere om en skole i Korsør er mere hensigtsmæssig end et sygehus i Slagelse? 

KN: Der skal for revision være nogle opstilbare mål. Til forvaltningsrevision er der dog en slags 

generalklausul idet at omkostningerne skal være rimelige. Dette står i kontrast til revision af en 

privat virksomhed hvor vi ved et bilag på en rejse for 15 personer til USA vil kigge på om hvorvidt 

at omkostningen er korrekt opgjort i selskabets bogføring men vi kigger ikke på om hvorvidt at det 

er rimeligt at de har været der. Men når vi laver forvaltningsrevision så skal vi lige pludselig 

forholde os til at det her har kostet 32.000, er det rimeligt at det har kostet 32.000?! Så der er revisor 

inde og på en eller anden måde skulle lave noget der er subjektivt for at kunne vurdere hvad 

rimelighed er. 

MW: Men i sidste ende har rimelighed vel også betydning for det private erhvervsliv og den private 

aktionær, for er dette en nødvendig omkostning som jo i sidste ende påvirker årets resultat og 

aktionærernes udbytte? 

KN: Det kan du sige men der er det at vi skal være meget skarpe på hvad revisors rolle er. For hvis 

du sad og var investor så var der en hel masse punkter hvor du ville ønske mere information om 

virksomheden. I forhold til hvad revisionen dækker så ville du måske have tredive punkter hvor du 

ville mene som investor at dette var meget meget relevant. Det kunne være alle mulige forskellige 

forhold i en virksomhed eksempelvis om hvorvidt at pengene var forvaltet på den rigtige måde om 

at ledelsen var kompetent osv. Men du kan bare sige at i betragtning af hvor stor nytte du får ud af 

denne information og hvor stor omkostning du får ved at vi som revisorer skulle forholde os til alle 

principper for omkostninger. Om hvorvidt de var rimelige og hvad rimelige så var i dette tilfælde, 

det ville medføre en udvidelse af den normale revision som slet slet ikke står i mål med den 

information man opnår. Det framework man skulle have for at kunne tilfredsstille alle behov for 

information ville være helt uoverskueligt stort. 

MW: Så revision er en eller anden form for standard framework man har vurderet afdækker de mest 

nødvendige informationer for offentligheden? 

KN: Ja det er det jo. Det er det der står i vores påtegning at vi har gjort. Vi har afdækket at der er en 

høj grad af sikkerhed for at det her regnskab vi påtegner nu er retvisende indenfor de rammer for 
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væsentlighed som vi bruger. Altså de kalkuler vi bruger for at komme frem til vores 

væsentlighedsniveau.  

MW: Så årsregnskabet er i virkeligheden bare et lille billede af virksomheden? 

KN: Man kan godt sige at årsrapporten blot er et udtryk af virksomheden fra nogle foruddefinerede 

kriterier. Som privat invester vil årsrapporten ofte være det eneste redskab du har til at kunne 

vurdere den her virksomhed. Ansvarsmæssigt er der en meget stor risiko for at når vi påtegner 

virksomhedens årsrapport og vi har 500.000 små private investorer der sætter deres sparepenge i 

dette her. Det eneste de har brugt til denne vurdering er virksomhedens årsrapport og der vil de 

kunne gå tilbage til revisor og sige at revisor har vildledt os med denne påtegning. Hvorimod du i 

andre sager, eksempelvis IT Factory har bankerne som interessent. Bankerne har masser af 

muligheder for selv at lave deres undersøgelser. De har jo adgang direkte til virksomheden og kan 

jo kræve information af virksomheden. Banken kan kræve at se budgetter og månedsregnskaber fra 

virksomheden før at der stilles kredit. Banken kan holde møder med virksomheden så det er en helt 

anden situation end den private invester. Banken skal jo i en eventuel erstatningssag skulle bevise at 

deres investering er baseret på revisors påtegning af årsrapporten. Det er ikke sandsynligt at det er 

det når du selv har adgang til virksomheden. For så vil banken typisk lave en hel masse andre 

undersøgelser som den primært vil basere sin beslutning på. Der er derfor en kæmpe stor forskel på 

forudsætningerne for de forskellige grupper af interessenter men derfor bruges alligevel samme 

framework for aflæggelse af årsrapport og revision af denne. Samtidig kan du sige at hvis du sidder 

og er en bank og er i tvivl om hvorvidt at du skal investere i en virksomhed. Banken vil holde et 

møde med kunden og så vil du forhandle om denne investering. Banken har mulighed for at stille 

krav om budgetter og alle mulige former for information. Banken baserer sin investering på andre 

kriterier end den private investor og derfor kan igen diskutere revisionspligten for mindre 

virksomheder om hvorvidt at det er hensigtsmæssigt at den er der eller ej. Pointen er at du som bank 

har helt andre muligheder end private investorer for at kræve et budget der er reviewet efter 

standarderne af revisor og stille en lang række andre krav derudover. Der er det et spørgsmål om at 

det årsregnskab der reelt bliver påtegnet af revisor hvor meget værdi den reelt set har.  

MW: Der har den årsrapporten reelt kun værdi for den lille virksomhed når de skal i banken? 

KN: Præcis. Så den lille virksomhed burde måske i virkeligheden kun aflægge regnskab når banken 

efterspurgte dette. Men det er en helt anden diskussion omkring revisionspligt af mindre 

virksomheder. Men der er naturligvis også skat som bruger årsrapporten til at støtte eller beskatte 

virksomheden.  

MW: Nu har du været lidt inde på det, men begrebet ”Retvisende billede” kan du kort definere det? 
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KN: Det retvisende billede er som udgangspunkt at en interessent i virksomheden ikke ville have 

truffet en anden beslutning på baggrund af anden information. Altså hvis en interessent bliver oplyst 

at indtjeningen i denne virksomhed er på 100 millioner men reelt kun er på 90 millioner og dette 

ville medfører at investor ville træffe en anden økonomisk beslutning så er billedet ikke retvisende. 

Det er den helt overordnede linje på det. Det der så stiller helt fundamentale krav til os som 

revisorer er beregning af væsentlighedsniveau og vurdere hvad er det reelt set der er nødvendigt for 

at vi kan udtale os om det her. Vi har naturligvis nogle guidelines der er stillet op i 

revisionsstandarderne for hvordan du beregner væsentlighed. Men at the end of the day er det jo 

stadig en subjektiv beslutning der skal træffes af revisor. Så du kan ikke bare nøgternt sige at 

væsentlighed kan beregnes via en kalkule typisk 5 procent af resultatet i en virksomhed. Så i 

eksemplet vi havde før med de 100 millioner så hvis resultatet reelt var mindre end 95 millioner så 

var der en væsentlig fejl og derfor ikke et retvisende billede. Men så simpelt er det ikke for der kan 

jo være alle mulige andre forhold der spiller ind der gør at måske er det reelt set ikke indtjeningen 

der er det afgørende. Måske er det afgørende for regnskabslæser hvordan at dine 

udviklingsprojekter udvikler sig fordi at du har så mange udviklingsprojekter som du ved først 

begynder at generere indtægter om ti år. Så er det i virkeligheden et spørgsmål om regnskabet 

indeholder tilstrækkelig og korrekt information om disse udviklingsprojekter der er det afgørende 

for investor. Det er meget meget subjektivt men det bunder jo så også ud i at det vi ser stort set alle 

steder og som vi måske også ser i en sag som IT Factory er at revisors kendskab til virksomheden er 

meget meget afgørende. Det er alfa omega at revisor forstår hvad det er at denne her virksomhed 

laver og hvad er det investor vil være interesseret i. Hvad er det der er key i den her virksomhed og 

hvordan får vi udtrykt dette i årsrapporten på den rigtige måde.  

MW: Lad os tage et eksempel du nævnte med udviklingsprojekter, der først giver afkast om 10 år. 

Hvordan går man til det revisionsmæssigt? 

KN: Det stiller meget meget store udfordringer. Det er klart at når du sidder som revisor så skal du 

vurdere dit teams kompetencer og om hvorvidt du selv som underskrivende revisor har de fornødne 

kompetencer indenfor dette her felt. Så hvis virksomheden har meget store udviklingsprojekter 

uanset hvad det måtte være indenfor så opstår der en eller anden nødvendighed for at du får nogle 

specialister ind og hjælpe dig med din revision. I forhold til udviklingsprojekter ville det typisk 

være nødvendigt at søge ekspertise hos nogle revisorer som har tidligere erfaring med at revidere 

lignende projekter. Der har de store revisionsvirksomheder den fordel at uanset hvilken 

problemstilling  vi bliver mødt med så kan vi ringe til nogen som har en bedre viden om området 

end os selv. Som revisor skal du stille de samme spørgsmål som en investor ville stille. Der skal du 

som revisor hele tiden tænke på at du er offentlighedens tillidsrepræsentant og at du repræsenterer 
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aktionærerne og dem der skal træffe nogle strategiske beslutninger på baggrund af de her 

regnskaber. Typisk er det afgørende for mange investorer jo fremtidigt afkast og så bliver det mere 

kompliceret for dette kan for udviklingsprojekter ligge 10 år ude i fremtiden. Som revisor må du 

derfor forhold dig til de usikkerheder der er forbundet med det her udsagn i årsrapporten. Vi har jo 

set det med bankerne omkring den nedskrivning de har foretaget og usikkerheden omkring den 

fremtidige udvikling i engagementer. Når alting er så usikkert så skal du som revisor sikre dig at det 

er korrekt afspejlet i årsrapporten. Hvad enten dette er i ledelsesberetningen eller i noterne. Når 

revisionskravet til ledelsesberetningen forsvinder så bliver det lidt en anden diskussion. Men revisor 

skal i hvert fald sikre sig at de usikkerheder der er med komplekse forhold er afspejlet i den samlede 

årsrapport. Revisor kan så vælge at lave en supplerende oplysning om at der er stor usikkerhed 

omkring det her. Det bliver interessant at se hvordan at vores 2009 årsrapporter bliver påvirket af at 

der ikke længere er krav til revision af årsrapportens ledelsesberetning. At revisor kun skal forholde 

sig til at der ikke er talmæssig modstrid i ledelsesberetningen med resten af årsrapporten. Det gør jo 

bare at hvis oplysninger i ledelsesberetningen som ikke er reviderede gør det svært for os at henvise 

til dem. Så de her usikkerheder skal du formentligt føre om i noterne.  

MW: Vi skal tilbage til revisionsstandarderne. Hvilken funktion ser du at disse spiller for revisor? 

KN: Revisionsstandarderne er det altafgørende for hvordan at revisionen udføres. Når du kigger på 

vores påtegninger og på måden hvorpå revisionen udføres hos alle de store selskaber så er det 

bygget op omkring disse standarder. Det vil sige hele flowet med hvordan en revision udføres og 

hvilke handlinger du kommer igennem de er linket fuldstændigt op 1 til 1 på revisionsstandarderne. 

Så revisionsstandarderne er det der afgør hvordan vi skal udføre vores job. Så kan man selvfølgelig 

diskutere om hvorvidt at de alle sammen er hensigtsmæssige og om hvorvidt at de sikrer et 

retvisende billede. De kan man altid diskutere. Det der er positivt i den udvikling man har nu er at 

det er internationale revisionsstandarder og at de danske standarder er i alle tilfælde 1 til 1 

oversættelser af de internationale revisionsstandarder. Herudover har du det ekstra danske krav. 

Men et eller andet sted er det jo meget positivt at den måde vi reviderer på i Danmark også er den 

måde du reviderer på i Kina og USA og i Mexico og i alle steder. Derfor skal investor ikke længere 

bruge energi på at vurdere om tilgangen til revision er forskellig. På samme måde er det positivt at 

alle i EU aflægger regnskab efter IFRS. Derfor har du fuld gennemsigtighed, det vil sige at du kan 

sige at regnskabet er grundlæggende ens i sin konstruktion. Hvor du som investor tidligere kun 

kunne sammenligne danske virksomheder overfor danske virksomheder kan du nu samle danske og 

eksempelvis italienske virksomheder i peer groups. Investor behøver ikke være nervøs for at den 

regnskabsmæssige begrebsramme er forskellig. Regnskaberne er fuldstændigt sammenlignelige og 

har været udsat for samme revisionsstandarder. Det gør det meget mere effektivt for investor. Det er 
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helt fundamentalt grundlæggende i den verden vi lever i nu at der er fuld sammenlignelighed og at 

hele verden går den samme vej. Du kan diskutere om revisionen afdækker det den skal og om at der 

skulle være andre forhold som revisor skulle afdække men man skal hertil være opmærksom på at 

alt er cost/benefit. I udarbejdelsen af revisionsstanderne har det været en masse drøftelser om 

cost/benefit. Altså hvis du indfører denne handling, hvor meget revisionsbevis medfører dette og 

hvor stor er omkostningen. Særligt har der været dialog omkring den store ISA240 og problemet 

har været fra branchens synspunkt at få lagt yderligere honorar ovenpå fordi at du går ud til kunden 

og siger at nu skal vi revidere yderligere efter besvigelser. Der bliver du mødt med en kunde der 

ligner et stort spørgsmålstegn der ikke kan forstå hvorfor at de skal betale for revision af besvigelser 

når de ikke snyder så hvorfor i alverden skal vi betale jer for at snakke med vores HR-chef omkring 

noget vi mener er helt ude i skoven. Det gider kunden ikke betale for. Revisor kan komme med alle 

mulige ideer om at nu skal vi revidere sådan og sådan men dem der reelt er brugerne vil ikke altid 

betale for det. Hvis virksomhedens interessenter ikke vil betale for informationen så er det nok fordi 

at informationen du får ud af dine yderligere handlinger ikke står mål med de omkostninger der er 

forbundet med det.  

MW: Der er vel også et marked for revision og hertil følger vel en forventning og et krav om at 

revisor udfører sin revision så effektivt som muligt? Det er vel også et konkurrenceparameter for 

revisionsvirksomhederne at kunne levere god og billige ydelser? 

KN: Ingen tvivl om det og her kan man sige at som verden ser ud nu hvor der er finanskrise og det 

påvirker alle sammen. Virksomhederne vil derfor have billigere revision og derfor er 

revisionsredskaberne nødt til at se på om hvorvidt man er konkurrencedygtige med sine honorarer. 

Derfor er også revisionsbranchen presset til at gøre alt så effektivt som muligt. Man må dog for alt i 

verden ikke lade sin risikovurdering blive påvirket af presset der ligger på revisors honorar. Hvis vi 

vurderer noget til at være høj risiko så skal vi typisk udføre flere substanshandlinger og det er 

vigtigt at branchen ikke går på kompromis ved at presse risikovurderingen ned på grund af dårlige 

honorarer. I princippet kan man jo vurdere at der er utroligt gode interne kontroller så vi behøver 

næsten ikke tjekke noget. Det er vigtigt at honoraret ikke er afgørende for du er nødt til at stadig at 

udføre de fornødne handlinger. Det skaber dog en masse krydspres idet at mellemledere på 

revisionsteamene bliver sat i klemme mellem kravet om god inddækning på engagementet og kravet 

om tilstrækkelig revision. Omvendt er det jo netop også nu med finanskrisen at incitamenterne til at 

snyde stiger radikalt. Så vi har en situation hvor viljen til at betale revisionsregningen er stærkt 

dalende mens incitamentet til at lave besvigelser er stigende. Dette er en problematisk situation. Der 

er kæmpe risiko i disse her tider. Så det er helt nye udfordringer der bliver stillet og man må bare 

håbe at nu her hvor den store 2008 sæson er ovre ikke i kølvandet dukker flere skandalesager op.  
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MW: Hvordan er revisionsstandarderne gearet til den måde samfundsøkonomien udvikler sig på? 

Nu siger du at der er kæmpe fokus på svindel, men det kunne også være at der pludselig kom 

kæmpe fokus på energikvoter. Hvordan er de gearet til det? 

KN: Det der jo er altoverskyggende i din revision og den måde du regulerer på, du kan sige at 

revisionsstandarderne er detailregulerende så er der i Europa generalklausuler som ligger over alt 

andet. Du har det retvisende billede som ligger over alt andet hvis vi snakker indenfor IFRS. Der 

siger vi på samme måde indenfor revision at vi har alle de her ting vi skal udføre. Du har 5.000 

punkter du skal kunne sætte et hak ved og det skal du gøre ingen tvivl om det. Men du har stadig en 

professionel skepsis der skal være helt på top. Den professionelle skepsis er den afgørende og 

behovet for denne afslører jo også revisionsstandardernes begrænsning. For revisionsstandarderne 

kan jo ikke gøre så meget andet end at sige nogle punkter man skal hakke af men hvis ikke revisor 

har den fornødne professionelle skepsis så er det ligegyldigt. En anden måde havde jo været at 

skrive i dine standarder at når der er krise i din virksomhed så udvider vi revisionen med 100 

procent og tager 3 gange så mange stikprøver. Spørgsmålet er så bare om at det ville være mere 

effektivt. Fra europæisk side ville vi nok sige nej for vi er meget mere til sund fornuft og til 

professionel skepsis og har tillid til at revisors dømmekraft. Det ligger også indarbejdet i 

standarderne så standarderne er en ganske fornuftig kombination af revisors egen dømmekraft i 

form af professionelle skepsis til vurdering af risici kontra nogle ting der bare skal udføres som 

beskrevet i standarderne. Det kunne formentligt gøres bedre og der kører også et clarity projekt nu 

hvor du er ved at gennemgå alle standarderne for at få dem gjort mere skarpe.  

MW: Hvordan er udviklingen indenfor revisionsstandardene. Nu nævnte du at vi fik SOX efter en 

række erhvervsskandaler, men hvordan sker udviklingen? Opdager man pludselig at hov her er et 

område vi bliver nødt til at have mere fokus på og så udvikler man standarden? 

KN: ISA240 og RS240 er med undtagelse af enkelte områder såsom indberettigelsespligt til 

bagmandspolitiet fuldstændigt ens. Alle ISA standarder og RS standarder er fuldstændige ens 1 til 

1. Dog er der ganske få danske tilføjelser. Men der er aldrig fjernet noget. Du vil aldrig have at der i 

de danske er hevet nogle linjer ud i forhold til de internationale. Det kan kun gå modsat vej. Netop 

med ISA 240 omkring besvigelser den blev ajourført for nogle år siden i kølvandet på nogle af de 

her erhvervsskandaler. Som jeg husker blev den mere end dobbelt størrelse efter at den blev 

ajourført og det der netop kom ind i standarden efter ajourføring var en lang række krav til hvad 

revisor skulle udføre af handlinger for at afdække besvigelser. Der kom en lang række punkter med 

forhold revisor skulle fokusere på herunder øget professionel skepsis og krav til hvilke områder skal 

man ud og undersøge. Så her tvinger standarden revisors professionelle skepsis ned over områder af 

virksomheden. Så nu skal revisor altså ud og undersøge hvordan at kontrolmiljøet er når vores 
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virksomhed konsoliderer deres regnskaber. Det tvinger revisor til at tage stilling til om hvorvidt der 

er et fornuft kontrolmiljø som kan testes eller om hvorvidt at vi skal gå fuld substansbaseret. Så med 

udviklingen indenfor ISA240 fik man sat fokus på en række områder hvortil tiden har vist at der var 

et behov. Herunder særligt generering af indtægter. Hertil så du en meget klar sammenhæng mellem 

samfundets udvikling og hvordan at revisionsstandarderne efterfølgende blev ajourført. Man skal 

huske at dem der sidder og laver de her standarder har præcis den samme dagsorden som os der 

render og reviderer. De ønsker den mest effektive revision til at servicere kapitalmarkederne. Så der 

er ikke nogen der sidder og vil lave hverken mere eller mindre, så alle arbejder i den samme retning. 

Problemet er så at man kan diskutere om hvorvidt der er de samme behov for revision i en dansk 

virksomhed som der er i en kinesisk. Der har vi en lang række problemer i praksis. Specielt når 

vores folk herinde er på kursus og bliver undervist i de internationale revisionsstandarder. 

Revisionsstandarderne dækker hele verden men i Danmark har vi jo alt andet lige et moralsk land 

og hvor vi generelt opfører os pænt. Vi har ingen tradition for korruption og vi har meget få tilfælde 

af hvor folk har gjort noget for egen vinding. Risikoen for besvigelser i danmark er jo alt andet lige 

mindre end de vil være i Kina hvor en embedsmand kan redde en hel familie ved hurtigt at bøje 

reglerne. Men det er de samme revisionsstandarder og det gør jo at vi i danmark nogle gange bliver 

nødt til at tage flere hundrede stikprøver på noget hvor vi egentligt vurderer at risikoen for fejl er 

meget meget usandsynlig. Hvorimod i Kina er det fuld relevant for der ser verden bare anderledes 

ud. Så det er en af ulemperne ved revisionsstandarder og særligt for dansk side men som vi tidligere 

har talt om fordelene ved at tingene er ensartede så må vi leve med ulemperne. For man kan ikke 

lave et ISA light projekt hvor vi i Danmark siger at vi reviderer næsten efter internationale 

standarder men vi er lidt mere dovne så forsvinder alt fornuft idet vi så mister funktionen for 

kapitalmarkederne. Kapitalmarkederne ønsker ikke at bruge deres ressourcer på at sætte sig ind i 

baggrunden for revision og opstilling af årsrapport. De vil bare have et sammenligningsgrundlag 

hvortil de kan træffe økonomiske beslutninger og lave benchmarks.  

MW: Vi snakkede om RS240 specifikt og de forbundne kontroller ved konsolidering men 

standarden nævner jo også virksomhedens kultur. Hvordan går man objektivt til dette? For vi kan jo 

godt blive enige om at vi i Danmark er privilegerede med vores velfærdssystem men der kan jo 

sagtens sidde en eller anden topchef hvis kone forlader ham hvis han bliver fyret.  

KN: Det er jo helt utroligt interessant at snakke om virksomhedens kultur og hvordan at man som 

revisor går til denne. Hvis vi skal starte med den helt revisionstekniske del af det så er der nogle 

krav til at kontrollere det der hedder entity level controls. Det vil sige ledelseskontroller. Et andet 

centralt område er tone at the top altså hvordan at virksomheden agerer. Her kan vi gøre alle mulige 

ting handlinger men hvordan kan revisor vurdere tone at the top?! Personligt syntes jeg at det er helt 
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utroligt svært for man kan nemt konstatere at virksomheden har programmer for virksomhedens 

kultur. Virksomheden kan have en masse retningslinjer for hvordan at man styrker kulturen. 

Revisor kan derfor sidde i en situation hvor han kan konstatere at virksomheden går meget op i at 

have et godt kontrolmiljø og der ligger en masse formelle retningslinjer. Der er en intern 

revisionsafdeling og gode interne kontroller, det bærer jo i retning af at tone at the top er hæderlig. 

Det kan også være politikker for rekruttering og at man konsekvent bortviser medarbejdere der er 

blevet taget i at stjæle. Det giver en masse indikationer som revisor kan basere sin vurdering på og 

man lave en masse fine arbejdspapirer der forklarer at tone at the top er fantastisk. Der er masse 

tekniske forhold man kan hakke af og lave den her amerikanske ”check the box” og ende med at 

sige at det her er den mest fair og fantastiske koncern overhovedet. Alle er glade og vi putter vores 

checklister i mappen men igen kommer vi tilbage til at konkludere at revisors professionelle skepsis 

er det alt afgørende. Det der virkeligt betyder noget i mine øjne det er når du sidder ansigt til ansigt 

med bestyrelsesmedlemmet om du vurderer om du kan stole på denne person eller ej. Denne 

vurdering er fuldstændig subjektiv og kravene til revisors professionelle skepsis er altafgørende og 

det er et krav til revisor at han har et godt personkendskab. I alle tilfælde er det jo vanvittigt vigtig 

at hvis du først oplever en eller anden episode der gør at du ikke stoler på den her person. Hvis du 

eksempelvis tager personen i at lave falske fakturaer så skal man fratræde med det samme og 

formentligt lave politi anmeldelse. Den svære grænse går dog når man oplever at bestyrelsen har 

fortiet et eller andet, det kan være en kundeaftale. Lad os sige at du er en virksomhed der er meget 

afhængig af en eller flere store kunder og direktionen sidder med en viden om at de her kunder vil 

ikke forny kontrakten og at dette er kritisk for virksomhedens going concern. Hvis du så som 

revisor opdager at de ikke har fortalt dig dette men først opdager det når du taler med en salgschef 

så skal du vurdere om har du tillid til den her ledelse. Har du ikke tillid til ledelsen så kan du som 

revisor ligeså godt fratræde engagementet. Udgangspunktet er at du skal ikke være revisor for en 

virksomhed hvor du ikke har tillid til ledelsen.  

MW: Du er jo som revisor jo også afhængig af ledelsen idet at det er dem der er hovedleverandør af 

den information du skal bruge for at kunne give din påtegning. 

KN: Lige præcis. Noget som diskuteres meget i forbindelse med IT Factory er revisors rolle i 

forhold til revisionsbevisets ægthed. Altså hvis ledelsen for os fremlægger et kontoudtog fra banken 

og vi ikke åbenlyst kan se at dette er en forfalskning så er der ikke et krav om at vi skal undersøge 

dette videre. Det står også i standarden. Det her er helt fundamentalt, faktisk så fundamentalt som 

noget det kan være. Hvis revisor først skal til at vurdere revisionsbevisets ægthed så er det en helt 

anden opgave. Hvis vi skal forestille os at hver gang vi får et stykke papir i hånden ude hos en 

kunde at vi så skal vurdere om dette er ægte så står vi overfor en umulig opgave. Hvis vi skal til at 
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vurdere om råbalancen pr. den dato er ægte og fuldstændig så er det fuldstændigt uoverskueligt. Det 

kan godt være at folk udenfor revision siger at det virker da meget naturligt men det er en kæmpe 

praktisk udvidelse af revisionen. Men det er klart at får du først en mistanke om at noget er 

forfalsket så skal du køre på med alt hvad du har. Revision er præget af tillid med 100 % tillid men 

du må ikke lade en historisk tillid afspejle i din risikovurdering. Du skal hele tiden vurdere iboende 

risiko for tingene ændrer sig. Men det er kompliceret for pludselig så kan en person stå til at miste 

sit job eller miste sin bonus og derfor kan der opstå et pludseligt incitament til at lave svindel. 

MW: Hvordan er mulighederne for at revidere forhold som ligger off-balance? Her er vi jo ude i en 

kompleksitet som er fuldstændig uhåndgribelig. 

KN: Ja og her ligger der jo netop også en iboende risiko som er meget svær at forklare 

offentligheden. Der er iboende risiko for at vi ikke får oplyst alle ting. Netop eksemplet fra før med 

kundekontrakter du er ti sekunder fra at tabe. Hvis ikke ledelsen fortæller at de er ved at tabe de 

kundekontrakter så er det jo håbløst. Du kan jo ikke ringe til alle kunder og høre og du kan jo heller 

ikke vide hvilke kunder virksomheden har hvis de bevist ikke fortæller dig det. Problemet opstår 

hvis virksomheden kører med en side-kasse ved siden af for så kan du holde alt selv lån udenfor den 

balance revisor forholder sig til. Der er en hel masse forhold hvor du bare må konstatere at det kan 

du ikke afdække. Man kan diskutere om at du nogensinde kan komme omkring dette men det er 

fuldstændigt naivt at tro at du kan opnå fuld grad af sikkerhed. I princippet skal du jo ringe til hele 

verden for at høre om de har et eller andet form for engagement i virksomheden. Principielt så skal 

ledelsen jo oplyse hvilke enheder der har krav mod virksomheden. Vi kan undersøge hvilke 

advokater der har været inddraget og kontakte dem men principielt kan der være alle mulige andre 

folk som mener at have en sag mod virksomheden og som ikke har gået til deres advokat. Som 

ledelsen måske er vidner om men bare ikke oplyser os, hvordan skal vi kunne fange det?! I den 

virkelige verden og hvis du skal ud i det helt ultimative eksempel så skal du ringe til alle personer i 

verden. I den helt principielle verden skal du kontakte alle og det kan naturligvis ikke lade sig gøre 

så der vil altid være en risiko for at der kan være forhold vi ikke får afdækket.  

MW: For lige at runde af med going concern hvordan går du dette som revisor? Hvad er det for 

nogle vurderinger der ligger bag din going concern betragtning? 

KN: Heldigvis er det jo sådan at i langt de fleste tilfælde er der ikke nogen som helst going concern 

issues i de virksomheder vi har. Det vil dermed også sige at der er det meget meget begrænset hvad 

vores handlinger er i forbindelse med going concern. Hvis du har en virksomhed der genererer 

milliarder i overskud og har en sund egenkapital og alle muligheder for at få den nødvendige 

finansiering uden risiko for at de ikke kan betale afdrag på deres gæld så har vi ikke nogen 

problemer med going concern. Hvis virksomheden ikke har de typiske faresignaler så udfører vi 
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ikke de store handlinger for at vurdere going concern. Så gør vi jo ingenting. Dem der sidder i 

bestyrelsen og ledelsen og skal skrive under på de her regnskaber de har typisk en god fornemmelse 

for hvad der er kritisk i den her virksomhed og hvad er det for risici der skulle tricke at 

virksomheden kommer ud i going concern problemer. Derfor ligger going concern vurderingen på 

virksomhedens højeste niveau. Eksemplet er jo med afgørende kundekontrakter som ikke bliver 

fornyet. Personer som har viden om dette vil være meget højt oppe i dit revisionsteam. Helt oppe på 

underskrivende niveau altså de personer der har kontakten med den daglige ledelse. For det er jo 

helt bestemt ikke sikkert at den menige debitorbogholder er klar over at den kunde han sidder og 

rykker nu ikke længere er kunde i virksomheden om to måneder. Det ligger udenfor deres felter så 

den menige revisionsmedarbejder der reviderer de her debitorer vil jo ikke få den her viden og 

derfor ikke have muligheden for at råbe vagt i gevær i forhold til going concern problematikken. 

MW: Hvis vi leger med tanken at virksomheden har en leverandør som leverer den her altafgørende 

komponent så skal revisor vel også være sikker på at leverandøren er going concern?  

KN: Igen kan du jo sige at hvis det er afgørende for din virksomhed nødt til at vurdere hvilken risici 

dette spiller for din virksomhed. Hvis det er den eneste leverandør der nogensinde ville kunne lave 

denne komponent og har virksomheden en beredskabsplan for hvad virksomheden ville gøre hvis 

leverandøren pludselig ikke længere kunne levere. Hvis de går konkurs eller beslutter sig for ikke 

længere at producere dette produkt. Der er du nødt til at have en overbevisning som revisor at 

virksomheden har nødplanen liggende klar og at du hele tiden har et beredskab som kan modstå 

denne risiko. Men det er uhyre komplekst at vurdere om hvorvidt denne risikostyring er 

tidsvarende, tilstrækkelig og tilsvarende, det kan der ligge utroligt meget i. Men igen er det 

heldigvis meget få virksomheder der er så afhængige af kerneleverandøren at det er 

forretningskritisk. Altså hvis vi ikke har den her leverandør så går virksomheden ned men det findes 

selvfølgelig. 

MW: Nu nævnte du jo virksomheder med god muligheder for finansiering, sund egenkapital osv. 

Men der ligger jo også virksomheder der ligger på grænsen og hvor tabet af en enkelt stor kunde 

kan betyde risiko for manglende going concer? 

KN: Ja det er klart og der skal du op og vurdere dine handlinger. Lad os sige at det er en kunde du 

har et tilgodehavende hos så skal du vurdere hvilken værdi du får for dette tilgodehavende og om 

hvorvidt det kan presse dit going concern. Så skal du som revisor sikre dig revisionsbevis for at 

denne kunde både vil og kan betale, det er klart. Mere kompliceret bliver det naturligvis med 

fremtidig indtjening for her er der en hel masse forhold som spiller ind. Forhold som vi reelt set 

ikke har mulighed for at vurdere. Der begynder det at blive rigtigt vanskeligt.  
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MW: Hvordan vurderer du markedet? Lad os sige at du laver de gamle fjernsyn og lige pludselig 

kommer der fladskærme. Der kommer en ny type bil som kører postevand. 

KN: Ja i nogle tilfælde kan du næsten fra dag til dag miste dit marked. Det kan godt være at det er 

store virksomheder så har en masse egenkapital men de har ofte også et omkostningsapparat som 

gør at hvis der lige pludselig er markant fald i indtjeningen så gør det hurtigt ondt. Igen er dit job 

som revisor at være opmærksom på disse forhold. Du skriver jo under på at virksomheden 

fortsætter sin drift indtil næste regnskabsår slutter. Nu er det heldigvis ekstremt sjældne tilfælde 

hvor du oplever at markedet forsvinder så pludseligt og store koncerner holder jo øje med hinanden 

så de ved godt hvis udviklingen pludselig går imod fladskærme. Men det kan også være en toldbod 

der pludselig bliver lagt fra politisk side og dræber din konkurrencekraft. Men vi skal også huske at 

store koncerner med 200.000 ansatte sidder jo også og følger op på disse forhold. De har jo 

instanser til alle mulige former for risikostyring. De monitorerer de her ting så en stor professionel 

virksomhed sætter ikke alt på et bræt. Nu satser vi hele vores marked på at Norge ikke kommer med 

i EU og derfor kan vi blive ved med at sende passagerskibe derop. Det kan godt være at du satser på 

dette og at din indtjening går ned den dag Norge kommer med i EU men så har du spredt din kapital 

på alle mulige forskellige markeder så du ikke er afhængig af markedet. Risikoen er der, men langt 

de fleste virksomheder vil være i stand til at monitorere denne risiko. Det kan godt være at de får et 

par år hvor de er underskudsgivende men derfra og til going concern problemer der kan være langt. 

Men igen du kommer ud i nogle situationer som i bankverdenen hvor du som revisor må sige at her 

var der nogle mekanismer som vi overhovedet ikke havde forudset. Nogle mekanismer som vi 

overhovedet ikke havde nogen mulighed for at forudse. Når der går så meget makro økonomi i det 

som der gør her så er det håbløst. 

MW: Den sondring der hedder going concern fra revisionspåtegningen til næste skæringsdato er én 

ting. Men som investor er jeg jo typisk interesseret i hvordan at virksomheden performer og ikke 

kun om at den kan holde næsen over vandet. Jeg er jo interesseret i aktiekursen. 

KN: Som investor er det eneste du tager hensyn til er jo at få en værditilvækst. Du vil have et afkast 

der er større end det du ville kunne få ved alternative investeringer og at dit afkast afspejler den 

risiko du har taget ved din investering. Det er det altafgørende for dig som investor.  

MW: Men har revisor ansvar for denne sondring? Han er jo investors mand men kan man forestille 

sig at revisor skal udtale sig om den økonomiske udvikling andet end going concern? 

KN: Revisor kan kun udtale sig om going coing og så de ord der nu måtte stå skrevet i 

ledelsesberetningen om forventninger til fremtiden. Hvis vi forestillede os at vi havde en verden 

hvor revisor havde ansvar for hvordan at aktien udviklede sig så ville det jo betyde at alle kunne 

pege på revisor og dette ville jo betyde at hele vores fundamentale investeringsteori ville ændres. Jo 
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større risiko investor tager desto større afkast forventes. Det ville jo forsvinde idet at risikoen ville 

forsvinde og afkastkravet tilsvarende også ville forsvinde. Det ville være helt ude i at det ville 

ændre sondringerne på kapitalmarkederne.  

MW: Hvornår skal du som revisor gå ind hvis der i ledelsesberetningen står beskrevet noget som du 

ved er i modstrid med dine forventninger til fremtiden? 

KN: I forhold til dit retvisende billede så er det alt afgørende at du kender din virksomhed og når du 

sidder med din virksomhed så kan du også forholde dig til hvordan at investor vil forholde sig til 

den her information. Hvis jeg sidder som investor og ville træffe en anden beslutning på baggrund 

af denne information så er regnskabet ikke retvisende. Men det er jo ikke nok bare at kende din 

virksomhed du skal også kende virksomhedens markeder, dens kunder, virksomhedens 

leverandører. Det er meget sjovt at læse ledelsesberetningen for en medicinal virksomhed og så 

prøve at vurdere om man overhovedet har forstået noget af det man har læst. Her står jo netop 

udviklingen til en masse produkter som er højtekniske og højteknologiske. Skal du revidere de her 

udsagn så bliver du altså nød til at være klar over hvad en kyndig regnskabsbruger vil bruge de her 

informationer til. Der stiller det store krav til dig som revisor at du har den nødvendige viden om 

virksomhedens produkter, markeder, investorer og konkurrenter. Det er meget kompliceret. Her kan 

du nemt overse noget for kan du se at der i ledelsesberetningen står en sætning med udviklingen 

indenfor et produkt eller forskningsprojekt og det kan godt være at netop den oplysning er 

altafgørende for investor. Hvis revisor ikke er klar over at oplysningen er afgørende for investor så 

er det jo umuligt at sætte fokus. Så er dig regnskab ikke retvisende så det stiller meget store krav til 

revisor. Men at tro på at revisor skal kunne udtale sig om udviklingen i aktiekurser det stiller revisor 

i en rolle som er uforenelig med rollen som uafhængig tredjepart. Det smadrer simpelthen 

ansvarsforholdet. 

11. Bilag 3 
 
Revisors påtegning af følgende konkursramte virksomheder er gennemgået: 

Ejendomsselskabet Løvegade 22, Slagelse ApS 

Landmandsinvest A/S 

Ingeniør Finn Graver Jensen Holding ApS 

Møllegade Holding ApS 

Isodek A/S 

DenForm A/S 

Dicentia A/S 
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Cobento Holding ApS 

Safe-Wall A/S 

Scanita Holding A/S 

Midtjyllands Kloak-Vedligeholdelse A/S 

Scangent/Ahlmann Ohlsen A/S 

Malerklemmen A/S 
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