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Abstract  

The Danish society is historically characterized by a high level of trust. Trust in each other, 

the societal institutions and in business. As a matter of fact, Danes are known to be the 

most trusting people in the world. Most of us attribute the concept of trust to be of positive 

nature, which enables most of us to join forces with this as a common goal. Indeed, trust 

often appears as the foundation of both the public and private sector, just like trust in 

recent years have received an increasing interest from the research and management 

literature. Yet, trust can be considered a relative size when, from time to time, trust finds 

an interconnection between parties who otherwise would have completely conflicting 

interests. Based on a specific case, more specifically the ongoing debate on mandatory 

auditing, this thesis sets out to investigate how trust at one and the same time can be the 

answer to both the elimination and keeping of the mandatory audit.  

 

To analyze the debate on mandatory auditing of Danish companies, I will use the 

discursive theoretical concepts of political theoretic, Ernesto Laclaus. This places the study 

within a social-constructivist paradigm, where the world is perceived as linguistically 

founded and constructed through discursive processes, why everything is in constant 

change and of different interpretations. As such, the study is based on a basic assumption 

that meaning is produced through contingent discursive processes, and that it is through 

these processes that we make meaning of our social reality.  

 

The study incorporates two discourses, or hegemonic projects, whereas the one is 

constructed by the government and the other is constructed by the auditing industry. Both 

discourses seek to determine the empty signifier ‘trust’. The study understands ‘empty 

signifier’ as an expression that loses its meaning as it, in a political fight, is ascribed 

opposing meaning of dissenting parties. I interpret how the discourses assign meaning to 

the empty signifier in two different and strongly antagonistic ways. The first discourse 

seeks to fill the signifier with what I identify as “trust at risk”. Oppositely, the other 

discourse seeks to fill the signifier with what I identify as “trust at safety”, which enables 

me to conclude that the government and the auditing industry perceive trust radically 

differently, meaning that what is perceived to be trust in the eyes of the government is the 

opposite of how the auditing industry views trust, and vice versa. 

 

As it is such a vital issue for the auditing industry to keep the mandatory audit, the 

analytical findings on trust led me to a more practice-oriented discussion of the auditing 

industry's opportunities to achieve hegemony with their particular discourse of trust. 

Followed by a perspective that suggests that the case selected on mandatory audit together 

with the analytical findings might be argued to reflect a larger societal problem. 
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Indledning og motivation 

 

Det danske samfund er historisk kendetegnet ved sin tillid. Tillid til vores 

retssystem, offentlige institutioner og erhvervsliv. Tillid til vores medmennesker og 

tillid til, at vores samfund generelt fungerer ordentligt og trygt. Tillid er så at sige 

det, der har rundet os og er kittet, der holder os og samfundet sammen – det er en 

del af det demokratiske dna. Danskerne er faktisk verdensmestre i at være 

tillidsfulde, det viste en tillidsundersøgelse i 2010 (Svendsen, et. al., 2010). 84 

procent af os tilkendegav dengang, at ’man kan stole på de fleste’ og have en lige så 

høj af tillid til institutionerne i det danske samfund. Tillid udpeges af flere 

tillidsforskere også som ’the missing link’ i forklaringen på, hvorfor den danske 

økonomi, produktionskraft og konkurrenceevne er så god sammenlignet med andre 

steder i verden (Berlingske, 24.08.2005). Tillid er altså en ”god forretning”.  

 

Tillid er således umiddelbar svær at erklære sig modstander af, og det tæt på 

entydigt positive skær over tilliden gør det ligetil for de fleste af os at samles om den 

som en ambition. Tillid optræder også overalt i den private sektor, men særligt i den 

offentlige sektor, som ledelsesgrundlag og hyldes som kerneværdi, og tillid har i 

stigende grad interesseret forskningen og ledelseslitteraturen i de senere år 

(Vallentin & Thygesen, 2008, 2017; Thygesen, 2013; Bordum & Wenneberg, 2001 

mfl.).  

 

Men tillidsbegrebet argumenteres samtidig at have en vis kontingens over sig, når 

begrebet indimellem kan iagttages at finde tilslutning på tværs af parter, der ellers 

har modstridende interesser. Med afsæt i en konkret case er dette speciale nysgerrig 

på at undersøge, hvordan det går til, at to parter med diametrale interesser kan tage 

udgangspunkt i det samme begreb, nemlig tillid.     
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1 | KAPITEL 

 

1. Problemfelt – og formulering  

Specialet tager udgangspunkt i debatten om revisionspligt af danske virksomheder. 

Når jeg vælger denne case, skyldes det en iagttagelse af, at debatten handler om 

mere og andet end revisionspligt, nemlig om kampen om at definere, hvad vi kan 

forstå ved tillid. Debatten om revisionspligt har kørt gennem mange år og er stadig 

aktuel, fordi den fra tid til anden blusser op. Specialet vil senere komme med en 

mere udførlig udlægning af, hvad revisionspligt er, men kort handler pligten – og 

hele debatten om – hvorvidt staten bør eller ikke bør stille krav til de danske 

virksomheder om at hyre en revisor ind til at kontrollere, om de oplysninger, som 

virksomhederne lægger frem om sig selv i regnskabet, nu også former et retvisende 

billede af virksomheden og følger lovens bogstav, eller om der groft formuleret er 

fejet noget ind under gulvtæppet.   

Op gennem nullerne har skiftende højrefløjsregeringer ad flere omgange lempet på 

denne revisionspligt, så langt de fleste virksomheder ikke længere har pligt til at 

hyre en revisor til at revidere regnskabet. Første lempelse af revisionspligten blev 

vedtaget af et flertal i Folketinget i 2006 med økonomi- og erhvervsminister Bent 

Bendtsen i spidsen. I 2011 og 2013 gik et flertal med til at lempe for anden og tredje 

gang, hvilket betyder, at omkring 90 procent af virksomhederne herhjemme i dag 

skønnes at være fritaget for revisionspligt (Erhvervsstyrelsen, 2018:5).  

Regeringens formål med at afskaffe revisionspligten dengang var, at 

virksomhederne skulle spare penge og tid på administration og bureaukrati for i 

stedet at kanalisere ressourcerne over i ”kerneopgaven”, nemlig at drive virksomhed 

(Erhvervs- og selskabsstyrelsen, 2005:74). De seneste mange år har der således 

været en tradition for, at højrefløjspolitikerne på Christiansborg sætter lighedstegn 

mellem at fjerne administrative byrder fra virksomhedernes skuldre og forhøje 

grænsen for revisionspligten. 
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Mere konkret havde regeringen et mål om at komme den noget stagnerende vækst i 

erhvervslivet til livs, således virksomhederne fremover kunne komme til at udgøre 

et langt bedre finansieringsgrundlag for vores fælles velfærd og velstand 

(konkurrenceevnepakken, 2002:8). Det krævede ifølge regeringen at man 

erstattede administrative krav, regler osv. med størst mulig frihed og tillid til hver 

enkelt virksomhed, således virksomhederne fremover på egen hånd kunne knække 

koden til udvikling og mervækst (konkurrenceevnepakken, 2002:8; Erhvervs- og 

selskabsstyrelsen, 2005:74). Der optrådte således op gennem nullerne i 

erhvervspolitikken et særligt rationale om, at jo mere individuel frihed, jo bedre, 

mens kontrol, krav og indberetning til det offentlige omvendt blev stemplet som 

”det onde” og som et udtryk for direkte mistillid til dansk erhvervsliv (L 50, 1. 

behandling, 2005) 

I slutningen af 2017 begyndte spørgsmålet om revisionspligt eller ej at nuancere sig 

og blive mindre entydigt. Et flertal blandt Folketingets partier bestående af Dansk 

Folkeparti, Enhedslisten og Socialdemokratiet krævede et grundigt eftersyn af de 

”løse” regler om revisionspligten, mens skatteminister Karsten Lauritzen fra 

Venstre i 2018 mente, at det efter mange år uden revisionspligt atter var på tide at 

skærpe reglerne og rulle revisionspligten helt eller delvist tilbage (DR.dk, 

01.11.2017; Berlingske.dk, 02.08.2018). Selvom de politiske overvejelser om helt 

eller delvist at genindføre revisionspligten blev ved overvejelserne, tillader jeg mig 

alligevel at tage det som et udtryk for, at debatten om revisionspligten endnu ikke er 

et lukket kapitel, men at kampen om, præcis hvor bundgrænsen for revisionspligt 

skal ligge, fortsat er i gang.  

En af dem, der i hvert fald også stadig kæmper for at få revisionspligten tilbage, er 

Foreningen for Statsautoriserede Revisorer (herefter FSR), som er en dansk 

brancheorganisation, der repræsenterer revisorerne og varetager deres politiske 

interesserer. FSR stod dengang i nullerne i skarp opposition til regeringens 

beslutning om at fjerne revisionspligten og gør det stadig i dag. Selv kalder 

brancheorganisationen arbejdet med at få revisionspligten tilbage for en rigtig 
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”FSR-classic”-aktivitet (Ugens Kommentar, 27.06.2019). FSR udtalte dengang i 

nullerne, at foreningen almindeligvis er lydhør over for alle politiske forslag, som 

understøtter et velfungerende erhvervsliv i vækst, men at det desværre langt fra er 

tilfældet med forslaget om at erstatte revisionspligten med mere medarbejderfrihed 

og tillid til den enkelte (Pressemeddelelse, FSR, september, 2005). I stedet mener 

FSR, at revisionspligten skaber tillid, og tillid er en vigtig del af den smørelse, som 

får hjulene i dansk erhvervsliv til at køre rundt og som er hele fundamentet for at 

kunne skabe vækst og udvikling (Ugens kommentar, 21.02.2019).  

Jeg iagttager således, at parterne i debatten, regeringen og FSR, deler en interesse i 

at understøtte og medvirke til et erhvervsliv i vækst og udvikling. Jeg iagttager 

endvidere, hvordan begge tilslutter sig, at mere vækst og udvikling kræver tillid. 

Alligevel har de to parter helt modstridende interesser, idet den ene part ønsker at 

fjerne revisionspligten, og den anden part ønsker at beholde den.  

Men hvordan kan det egentlig kan gå til, at tillid på én og samme tid kan være 

svaret på at fjerne og beholde revisionspligten? For at imødekomme min 

nysgerrighed vedr. dette spørgsmål, vil jeg benytte mig af kritisk politisk 

diskursteori udviklet af den argentinske politiske teoretiker og filosof Ernesto 

Laclau (1935-2014) og den belgiske politiske filosof Chantal Mouffe (1943-). Det er 

særligt deres teoretiske begreber om det tomme udtryk og hegemoni, jeg vil 

beskæftige mig med. Ved det tomme udtryk forstår jeg et udtryk, som taber stabil 

mening ved, at det i en politisk kamp tilskrives modsatrettet mening af forskellige 

parter. Hegemoni betegner at have dominans. Kampen om hegemoni handler 

derfor om at finde opbakning til ens udlægning af eksempelvis tillid ved at etablere 

et bestemt ’hegemonisk projekt’, eller sagt anderledes en diskurs. Jeg vil derfor 

undersøge tillid som et tomt udtryk og søge at få blik for, hvordan regeringen og 

FSR knytter hver deres hegemoniske projekt til det tomme udtryk med det formål 

at bestemme, hvad vi kan forstå ved tillid. Specialet interesserer sig således ikke for 

at finde et endeligt svar på, hvad tillid er, eller ”sandheden” om tillid, ved at dykke 

ned i den omfangsrige tillidslitteratur- og forskning, men i stedet søge at få blik for, 
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hvordan henholdsvis regeringen og FSR søger at konstruere hver deres sandhed om 

tillid i debatten om revisionspligt. Dette fører mig frem til følgende 

problemformulering:   

1.1 Problemformulering  

 

 

Specialets overordnede problemformulering brydes ned i to arbejdsspørgsmål og 

behandles separat i hver sin delanalyse. De to delanalyser med dertilhørende 

arbejdsspørgsmål skal således samlet set bidrage til besvarelsen af den opstillede 

problemformulering.  

1. arbejdsspørgsmål | Den første delanalyse udmønter sig som en 

artikulationsanalyse, der spørger: Hvordan meningsbestemmer regeringen og FSR 

tillid i debatten om revisionspligten? 

2. arbejdsspørgsmål | Den anden analysedel udmønter sig som en 

antagonismeanalyse, der spørger: På hvilken måde adskiller de to 

meningsbestemmelser af tillid sig fra hinanden? Arbejdsspørgsmålene og 

delanalyserne udfoldes senere under afsnittet om analysedesign. Når jeg har 

besvaret specialets problemformulering ved hjælp af de to arbejdsspørgsmål, finder 

jeg det relevant at runde af med en mere praksisorienteret refleksion over FSRs 

muligheder for at få revisionspligten tilbage. Det skyldes dels, at revisionspligten er 

en ”FSR classic”-aktivitet, som FSR med egne ord utrætteligt kæmper for, dels at 

det politiske landskab har ændret sig siden revisionspligten blev fjernet, hvilket 

potentielt kan havde skabt nye mulighedsbetingelser for FSR.  

Specialet arbejder derfor med et tredje arbejdsspørgsmål, som så at sige falder 

Hvordan kan tillid bruges til at skabe et hegemoni, der på den ene side taler 

for revisionspligt og på den anden side imod? 
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”udenfor” den overordnede problemformulering.  

3. arbejdsspørgsmål | Arbejdsspørgsmålet lyder følgende: Hvilke muligheder 

har FSR for at få genindført revisionspligten? Førend jeg kan kaste mig over 

besvarelsen af de tre arbejdsspørgsmål vil jeg i det næste afsnit udfolde begrebet om 

revisionspligt og et par andre fagtekniske begreber fra revisorbranchen.  

 

Revisorbranchens fagtekniske begreber  

Da specialets omdrejningspunkt er tillidsbegrebets rolle i debatten om 

revisionspligt, vil jeg for forståelsens skyld indføre læser i et par af revisorbranchens 

fagtekniske begreber såsom regnskab, revision og revisortitlen1. Begreberne tjener 

altså intet analytisk formål for specialet, men er en fordel at have kendskab til, idet 

de senere i specialet optræder i de citater, som jeg har udvalgt til at understøtte min 

analyse.   

 

I Danmark er langt de fleste virksomheder underlagt et lovkrav om at udarbejde et 

årligt regnskab og indlevere det til Erhvervsstyrelsen (Rapport fra Erhvervs- og 

selskabsstyrelsen, 2005). Regnskabet siger noget om virksomhedens økonomiske 

sundhedstilstand og en række lovkrav er med til at sikre, at virksomheden 

præsenterer omverdenen for korrekte finansielle informationer og ikke manipulerer 

og pynter tallene for på den måde at fremstå sundere og mere succesfuld end 

tilfældet er. Regnskabet fungerer derfor som en væsentlig informationskilde for 

banker, investorer, kreditorer, aktionærer, potentielle samarbejdspartnere, kunder 

og skattevæsenet, der på den ene eller anden måde har noget at gøre med 

 
1 Specialet er bekendt med, at man kan være revisor på ”forskellige måder”. ’Revisor’ er ingen beskyttet titel, 
og alle kan derfor i udgangspunktet kalde sig for revisor. Man kan derimod kun kalde sig for statsautoriseret 
revisor, hvis man har gennemført revisoruddannelsen og er godkendt af Erhvervsstyrelsen. Det er også kun 
statsautoriserede revisorer, der må revidere regnskaber, mens de revisorer, som ikke er autoriserede, alene 
kan være med til at udarbejde regnskaberne for virksomhederne, men altså aldrig erklærer sig om deres 
rigtighed eller underskriver dem. Denne skelnen tjener som sådant intet analytisk formål, hvorfor jeg vil 
anvende betegnelsen ’revisor’ i specialet, men have in mente, at det er en nuanceret betegnelse.  
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virksomhederne og derfor har brug for oplysninger om deres finansielle forhold og 

økonomiske situation.  

 

De fire regnskabsklasser | Der er stor forskel på omfanget af det regnskab, 

som de danske virksomheder skal udarbejde og indlevere til det offentlige 

virksomhedsregister. Den lille lokale håndværker skal ikke lægge lige så mange 

oplysninger frem om sin forretning som eksempelvis Danfoss eller Carlsberg skal. 

Virksomhederne er derfor inddelt i fire forskellige regnskabsklasser: klasse a, b, c 

og d, og hver regnskabsklasse siger noget om en virksomhedens størrelse, 

selskabsorganisering og omsætning (erhvervsstyrelsen.dk). Regnskabsklassen 

definerer, hvilket omfang regnskabet skal have, og kravene til informationsniveauet 

i regnskaberne øges op gennem klasserne, hvor der er færrest krav til 

virksomhederne i klasse og a og flest til virksomhederne i klasse d 

(erhvervsstyrelsen.dk).  

 

Klasse a er den mest ”simple” klasse og herunder finder man de helt små 

virksomheder f.eks. enkeltmandsvirksomheder (erhvervsstyrelsen.dk). Her hæfter 

ejeren personligt for virksomheden, så hvis virksomheden går konkurs, kan banken 

og andre kreditorer gøre udlæg i virksomhedsejerens samlede formue, dvs. både 

hvad ejeren har i virksomheden og privat, såsom bolig og bil. Virksomhederne i 

denne klasse er underlagt færrest krav fra politisk side i forhold til hvilke 

informationer, der skal præsenteres i regnskabet.   

 

Klasse b består af virksomheder, der er organiseret som anpartsselskaber og 

aktieselskaber. Kendetegnet for disse virksomheder er den ’begrænsede hæftelse’. 

Begrænset hæftelse betyder helt enkelt, at virksomhedsejeren i tilfælde af konkurs 

alene betaler banken og kreditorer med alt det, der er indskudt i virksomheden. 

Lidt firkantet kan det siges, at disse virksomheder driver forretning ”uden at 

risikere at sætte eget hus og hjem over styr”. Loftet på klasse b er en 

virksomhedsomsætning på 89 millioner kroner om året, aktiver for 44 millioner og 
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50 ansatte (Erhvervsstyrelsen, 2018:5). Under klasse c finder man de virksomheder, 

der overstiger loftet i klasse b. Her må virksomheden omsætte for 313 millioner 

kroner, have aktiver for 156 millioner kroner og beskæftige op til 250 medarbejdere 

(Erhvervsstyrelsen, 2018:6).  

 

Virksomheder i den sidste klasse, klasse d, er enten noterede på børsen eller 

statslige aktieselskaber, og disse virksomheder er blandt andet kendetegnet ved, at 

deres tilstedeværelse og udvikling påkalder sig stor samfundsmæssig interesse 

(erhvervsstyrelsen.dk). Virksomheder i denne klasse er pålagt de mest omfattende 

krav i forhold til informationsniveauet i regnskabet, som virksomhederne både skal 

afgive i årsregnskaber og kvartalsregnskaber, således at aktionærer har et 

tilstrækkeligt fundament til løbende over året at kunne vurdere/revurdere deres 

engagement i virksomheden.  

 

Når det er relevant at redegøre for de fire regnskabsklasser og forskellen mellem 

dem, skyldes det, at specialet og casen om revisionspligt af danske virksomheder 

tager afsæt i en bestemt regnskabsklasse, nemlig klasse b. Det er altså 

virksomhederne i klasse b med en opsætning på op til 89 millioner, som politikerne 

gradvist over årene har fritaget fra revisionspligt. Først frigjorde politikerne de 

virksomheder, som havde den laveste omsætning indenfor klassen, dvs. de ”små” b-

virksomheder. Over årene kom det til at omfatte alle virksomhederne i klassen. Der 

findes intet præcist tal på, hvor mange virksomheder, der i dag er fritaget fra 

revision, men med b-virksomhederne inkluderet estimerer Erhvervsstyrelsen, at det 

er i omegnen af 90 procent af det samlede antal virksomheder, hvilket vil sige, at 

det er langt størstedelen af dansk erhvervsliv (Erhvervsstyrelsen, 2018:5). 

Danmarks Statistik udtaler da også, at erhvervspolitikken altid har et særlig skarpt 

øje på netop denne gruppe af virksomheder, siden de udgør den absolut vigtigste 

kilde til økonomisk vækst, udvikling og jobskabelse i Danmark (Danmarks Statistik 

analyse, oktober 2016).  
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Offentlighedens tillidsrepræsentant udfører revision | En revisor er 

ved lov ”døbt” offentlighedens tillidsrepræsentant (Revisorloven § 16 stk. 1). Revisor 

agerer som en uafhængig tredjemand, der uden interesse i en given virksomhed 

giver sin objektive vurdering af de oplysninger, som virksomheden har lagt frem om 

sig selv i regnskabet. Revisor er på den måde med til at øge troværdigheden til det 

billede, som virksomhederne tegner af sig selv i regnskabet (L 50, 1. behandling 

2005). Det var bedragerisagen om den notorisk svindlende justitsminister og 

venstremand Peter Adler Alberti, der for mere end 100 år siden banede vejen for 

revisorfaget og den første revisorlov herhjemme (DR.dk, 17. januar 2016). Efter 

skandalen, hvor Alberti løj og svindlede sig til et beløb, der svarer til omkring en 

milliard kroner i dag, ”begyndte man at tage regnskabsaflæggelse langt mere 

alvorligt, og det var selvfølgeligt for enhver, at man skulle have en revisorstand, som 

kunne beskytte banker og investorer mod svindel” (DR.dk, 17. januar 2016).  

 

Lige siden har danske virksomheder, der er drevet med begrænset hæftelse, derfor 

været omfattet af det, der hedder lovpligtig revision/revisionspligt (Rapport fra 

Erhvervs- og selskabsstyrelsen, 2005). Det betyder, at virksomhederne har pligt til 

at få en revisor til at gennemgå og erklære sig enig/uenig i, at regnskabet indeholder 

alle de lovpligtige krav til informationsniveau, og om informationerne tegner et 

retvisende øjebliksbillede af virksomheden – groft formuleret om tallene har hold i 

virkeligheden. Det kaldes for en ’revisorpåtegning’ (erhvervsstyrelsen.dk).  

 

I praksis kan det foregå ved, at revisor kontrollerer et fysisk varelager fra ende til 

anden for at sikre, at lagerets reelle værdi nu også stemmer overens med den værdi, 

som virksomhedens ledelse har oplyst, eller ved at revisor tjekker, at der er alle de 

penge i kassen, som der står anført i regnskabet. Desuden er de danske skatte-, 

moms- og afgiftslove af et så betydeligt omfang, at det kan være en udfordring for 

en almindelig virksomhed at gennemskue reglerne og derfor leve op til dem, 

hvorfor revision kan opdage de fejl, som virksomhederne kommer til at begå og 
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rette dem, så virksomhederne får betalt den korrekte skat, moms og afgifter til den 

fælles statskasse (Publikation om revision og årsrapporter, FSR, 2014:8).  

 

Det er dog værd at fremhæve, at selvom langt de fleste danske virksomheder i dag 

ikke længere er underlagt revisionspligt, så er der stadig et politisk krav om, at 

virksomhederne udarbejder og indleverer et retvisende regnskab om sig selv til det 

offentlige virksomhedsregister, som indeholder alle lovpligtige informationer om 

virksomhedens finansielle forhold. Reduktionen af revisionspligten handler således 

alene om, hvem der står ”på mål” for regnskabets rigtighed, om det er 

virksomheden alene eller om revisor også er med indover. Virksomheden har altså 

uanset selv ansvaret for at udarbejde regnskabet og ansvaret for, at det giver et 

retvisende øjebliksbillede, mens revisor er den, der udtrykker en uafhængig 

konklusion om de oplysninger, som virksomhederne har lagt frem om sig selv i 

regnskabet (Rapport fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen, 2005). Denne indføring i 

nogle af revisorbranchens fagtekniske begreber skulle gerne have bidraget til at 

sætte den overordnede ramme, som specialet udspiller sig inden for. I det følgende 

afsnit vil jeg præsentere en kort disposition over specialets forskellige kapitler og 

deres indhold, som sammen skal lede mig mod en samlet konklusion på specialets 

problemformulering.  

 

Læsevejledning  

I de foregående afsnit, dvs. i specialets første kapitel, har jeg indledende redegjort 

for baggrunden for min interesse i specialets emne og præsenteret specialets 

problemfelt, problemformulering og dertilhørende arbejdsspørgsmål, som har til 

formål at strukturere specialets forskellige analysedele.  

 

I kapitel 2 vil jeg redegøre for specialets videnskabelige placering og den valgte 

analysestrategi. Dernæst vil jeg præsentere de to teoretikere, Ernesto Laclaus og 

Chantal Mouffes teori og redegøre for, hvordan jeg forstår og vil anvende det 

teoretiske begrebsapparat konkret i analyserne til at iagttage meningsdannelse af 
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tillid. Afslutningsvis vil jeg redegøre for empirien, jeg anvender, samt hvordan jeg 

har udvalgt, læst og anvendt empirien i analyserne.  

 

Kapitel 3 og 4 er specialets analytiske del. For det første vil jeg lave en 

artikulationsanalyse, hvor jeg vil få blik for regeringens og FSRs forskellige 

fremstillinger af tillid i debatten om revisionspligt. Dernæst vil jeg arbejde videre 

med de analytiske fund fra den første analyse i en antagonismeanalyse, hvor jeg vil 

søge at få blik for, ikke bare hvordan de to fremstillinger af tillid er forskellige, men 

hvordan de står i en antagonistisk relation til hinanden og umuliggør hinandens 

eksistens.   

 

I kapitel 5 vil jeg med udgangspunkt i mine analytiske resultater om tillid fra de to 

delanalyser diskutere, hvilke muligheder FSR har for at få genindført 

revisionspligten, dvs. FSRs mulighed for at finde politiske opbakning til sit 

hegemoniske projekt. 

 

I specialets sidste kapitel, kapitel 6, samles der for det første op og konkluderes på 

specialets overordnede problemformulering. Specialet runder af med en 

perspektivering, hvor jeg taler for, at min valgte case om revisionspligt og mine 

analytiske resultater om tillid reflekterer en større samfundsproblematik. For at 

kunne realisere indholdet af disse kapitler vil jeg i det følgende gennemgå, hvilke 

strategier, jeg vil benytte mig af.  
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2 | KAPITEL  

 

2. Teori og analysestrategi 

Afsnittet om specialets analysestrategi falder i fem dele. Indledningsvist 

præsenterer jeg, hvilken grundlæggende tilgang til verden, analysen formes i, og 

hvilke erkendelsesmæssige muligheder og begrænsninger det giver mig. Som det 

andet gennemgås det teoretiske fundament og de udvalgte analytiske begreber, med 

hvilke jeg vil iagttage i analysen. I forlængelse heraf uddyber jeg for det tredje valget 

af iagttagelsespunkt og som det fjerde analysens ledeforskel. Som det femte og 

sidste vil jeg fremlægge specialets empiriske materiale og redegøre for 

indsamlingsmetoden. Når analysestrategien udpensles forud for det analytiske 

arbejde, skyldes det, at de strategiske valg, jeg træffer, er afgørende for, hvilke 

analytiske fund jeg kan gøre mig og til sidst i specialet kan konkludere på.  

 

Med et speciale der spørger til, ikke hvad tillid er, men hvordan regeringen og FSR 

danner mening om tillid forskelligt, argumenteres det frugtbart at forme analysen i 

et poststrukturalistisk perspektiv. Her anskues verden som værende en social 

konstruktion og alle dens begreber, fænomener og objekter som foranderlige og 

kontingente (Esmark et al., 2005:10.12). Denne måde at anskue verden på skal 

imidlertid ikke forveksles med opfattelsen af, at intet eksisterer. Det anerkendes 

altså, at der findes en fysisk virkelighed ”derude” bestående af handlinger, forhold, 

objekter og subjekter, men at disse må betragtes som meningsløse og afhængige af, 

hvorledes de tilskrives mening i relation til andet, og hvordan denne mening lige 

stabiliseres og udbredes (Esmark et al, 2005:10-11). Poststrukturalismen er kraftigt 

inspireret af strukturalismen og særligt af den schweiziske Ferdinand de Saussures 

strukturelle lingvistik og filosofiske fænomenologi (Esmark et al., 2005:12). Her får 
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den sociale verden sin betydning gennem sproget, der består af strukturelle 

relationer, og disse relationer skal forstås som værende altid foranderlige gennem 

”tænkning, sprog og sociale praksisser” (Collin, 2007: 11). Måden, hvorpå den 

sociale verden kan forstås og betragtes, er gennem socialt konstruerede praksisser, 

der så at sige ”tvinger” sproget ind i en virkelighed, hvorfra den kan erkendes 

(Esmark et al., 2005:10-11). Verden, eller sandheden om verden, er altså ikke noget, 

man kan pege på ”derude”, men skal i stedet forstås som noget, der opstår ”indefra” 

afhængigt af, hvem der kommunikerer om den.   

 

Når poststrukturalismen afslår præmissen om en sand virkelighed, afslår den i 

samme ombæring præmissen om at kunne producere og præsentere analytiske 

resultater i en objektiv form, og at empiri er mulig at indsamle på baggrund af 

objektive kriterier (Esmark et al., 2005:7-8).  

Med udgangspunkt i den skitserede videnskabelige tilgang forpligter jeg mig altså 

alene på at betragte alle faste former som altid relative. Det betyder, at jeg ikke 

kommer til at søge efter én bagvedliggende styrende struktur eller universel 

sandhed i min empiri. Den genstand, jeg undersøger, kan dermed dukke op på et 

hav af måder, afhængigt af øjnene, der ser, eller måden den betragtes. Fremfor at 

spørge ind til ’hvad’ og ’hvorfor’, spørger jeg i stedet for ind til ’hvordan’, der er i 

tråd med specialets ambition om at iagttage parternes forskellige ”sandheder” om 

tillid. Hvordan og under hvilke særlige betingelser træder en meningsfuldhed frem? 

Hvordan bliver jeg i stand til at iagttage en bestemt genstands dannelse og mening 

ud fra andres iagttagelser fremfor mine egne? Genstandens mening iagttages altså 

gennem andres iagttagelser af den, eller i et anden ordens perspektiv2 (Andersen, 

1999).  

 

 

 
2 Senere i kapitlet følger en redegørelse af begrebet om iagttager på anden orden, og hvilke betingelser det 
sætter for specialets muligheder for at erkende.  
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Hvordan jeg vil konstruere og studere tillid som en relativ genstand sker derfor ikke 

via den klassiske metodevej, men ved hjælp af en konkret analysestrategi. 

Analysestrategi er derfor ikke det samme som en række af metoderegler, der slavisk 

skal følges og bruges til at arbejde henimod ’repræsentation’, men består i stedet af 

en række kvalitative og bevidste valg.  

Analysestrategi er ”... en strategi for, hvordan man som epistemolog kan konstruere 

andres [...] iagttagelser, som objekt for egne iagttagelser med henblik på at beskrive, 

hvorfra de selv skriver” (Andersen, 1999: 14). Som iagttager er det derfor 

nødvendigt at kunne gøre rede for, hvordan man ønsker at konstruere ens genstand 

som analysegenstand og samtidig forstå, hvordan man selv optræder som iagttager 

(Esmark et al, 2005:7-8). Analysestrategi kan derfor siges at handle om tilegne sig 

analytisk præcision ved at være sine egne til- og fravalg bevidst. Hvorfor har jeg 

udvalgt disse begreber og ikke andre? Hvad er begrebernes iagttagelseskraft: hvad 

kan jeg så at sige iagttage ved hjælp af dette begreb, og hvad kan jeg ikke?  

Afsættet i analysestrategi fremfor metoderegler betyder som beskrevet imidlertid, at 

den genstand, jeg undersøger, kunne være dukket op på et hav af andre måder, hvis 

jeg havde tillagt mig andre analytiske blikke eller ladet andre øjne betragte 

genstanden sammen med mig. Mine analytiske resultater og konklusioner kan 

således alene betragtes som min forståelse af en verden, der etableres gennem min 

egen erkendelse af den. Skønt andre strateger måske kunne have set noget andet, vil 

de analytiske fund og konklusioner ikke være subjektive eller vilkårlige. Det skyldes, 

at min tilgang er funderet på en analytisk kritisk distance til genstanden ved netop 

ikke at søge sandheden, men skrive frem, hvordan sociale praksisser danner 

grundlaget for, at genstanden kan opleves som sand af bestemte aktører.   

2.2 Laclaus og Mouffes diskursteori 

For at besvare problemformuleringen trækker specialet på begreber og politisk 

filosofi fra Laclaus og Mouffes kritiske diskursteori. Hovedsageligt er deres 

diskursteori en teori om, at alt er diskursivt konstrueret. Mere konkret står teorien 
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på to ben. Det første ben i marxismen og teorierne om samfundets inddeling i en 

arbejderklasse og en kapitalistisk klasse. Marxismen har inspireret diskursteoriens 

begreb om ’hegemoni’ (Laclau et. al., 2002:16). Begrebet blev introduceret i 

1930’erne af den italienske marxistiske teoretiker Antonio Gramsci med det formål 

at kunne beskrive politiske kampe om at vinde og forme, hvad vi forstår som 

almindelig sund fornuft eller ”rigtigt” (Gramsci, 1971). Gramsci anvendte i sin tid 

hegemonibegrebet til at forsøge at redegøre for, hvorledes den lavere rangerende 

arbejderklasse blev fastholdt i sin position til borgerskabet, kapitalisterne, hvilket 

stod i klar modsætning til arbejdernes egne interesser. Jævnfør Gramscis teori blev 

der gennem meningsdannelse konstrueret en neutralisering af samfundets 

magtforhold, og gennem denne naturalisering blev der således skabt et slags 

sedimenteret samtykke af forholdene i samfundet. Laclau og Mouffe udfordrede 

denne oprindelige form af hegemonibegrebet ved at stille sig spørgende over for, 

hvorfor det kun var klasserne, som kunne danne den politiske kraft i et hegemonisk 

projekt. De to teoretikere mente i modsætning til Gramsci, at samfundet ikke lader 

sig inddele i to klasser, men at samfundet er et stort socialt felt, som konstrueres 

gennem menings- og betydningsdannelse, hvorfor hegemoniske projekter er noget, 

som kan have et hav af forskellige udspringssteder (Hansen, 2017:372).  

Det andet teoretiske ben, som diskursteorien står på, er strukturalismen. 

Diskursteorien er funderet på den schweiziske sprogforsker Ferdinand de Saussures 

sprogteori, nærmere bestemt på opfattelsen af, at sproget grundlæggende består af 

et system af lingvistiske tegn. Tegnet er for de Saussure forholdet mellem ’betegner’ 

og ’betegnet’ (eller som det også kaldes: forholdet mellem udtryk og indhold). En 

central pointe i den strukturelle sprogteori er, at det betegnet må betragtes som 

differentielt defineret. Det kan oversættes til, at betydningen af et tegn først opstår i 

det øjeblik, at tegnet sættes i relation til andre tegn, som det er forskelligt fra 

(Hansen, 2017: 341). Sagt anderledes får tegnet sin betydning gennem alt det, det 

ikke er, hvor ’barn’ står i kontrast til ’voksen’ eller ’tolerance’ står i kontrast til 

’intolerance’. En anden central pointe er, at betegner og betegnet står i et arbitrært 

forhold til hinanden, og det er forklaringen på, hvorfor man møder forskellige 
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betegnere for det samme, når man rejser rundt i verden, eksempelvis ’ko’ på dansk, 

’cow’ på engelsk og ’vache’ på fransk (Hansen, 2017:341).  

Dér, hvor Laclaus og Mouffes diskursteori afviger fra den strukturelle 

sprogopfattelse, er, når de afviser, at der skulle være en entydighed i forholdet 

mellem betegner og det betegnet eller lukkede totaliteter så at sige. Sprogets 

betydning kan ikke bare på den måde fastlægges, men skal i stedet betragtes som 

noget altid åbent, kontinuerligt kontingent og konstant foranderligt (Collin, 

2003:100-102). Når vi med tiden bruger sproget til at udtrykke os om forhold i 

samfundet, bliver tegnene sat i forskellige forhold til hinanden og får derigennem 

kontinuerligt ny og anderledes betydning.  

Laclau og Mouffe tildeler ’politik’ en primatplads i diskursteorien. De taler nemlig 

om ’det politiske’ som kampen om at fastholde et tegns betydning i en 

meningsfuldhed, som er gavnlig for en given part (Laclau et. al., 2002a:13-14), i 

dette tilfælde meningskampen mellem regeringen og FSR. Politik kan i Laclau og 

Mouffes optik således ikke reduceres til et bestemt område af samfundet á la det 

partipolitiske system. Politik skal i stedet betragtes som noget, der er tilstede hver 

gang diskurser kæmper mod hinanden med det formål at give et bestemt forhold i 

samfundet karakter af lukkede selvfølgeligheder, dvs. for en stund at opnå 

hegemoni. Ved det forstår jeg etableringen af diskurser som processen henimod 

hegemoni, da hegemoni netop er øjeblikket, hvor en diskurs har opnået ”uantastet” 

status. I det næste afsnit vil jeg introducere en række af Laclaus og Mouffes 

teoretiske begreber og redegøre for, hvordan jeg vil anvende dem i forhold til at lave 

en analyse af to konkurrence diskurser, eller hegemoniske projekter, om at definere, 

hvad vi kan forstå ved tillid.    
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2.2.1 Udvalgte diskursanalytiske begreber  

Laclau er kendt for aldrig at have taget sine begreber analytisk i brug, og der er 

derfor en overvejende konsensus blandt efterkommere om, at hans og Mouffes 

begreber står åben for en vis fortolkning inden for diskursteoriens overordnede 

rammeforståelse. Det betyder imidlertid også, at teorien ikke tilbyder 

diskursteoretikeren en naturlig begyndelse og afslutning af diskursanalysen, 

ligesom analysens struktur heller ikke ligger entydigt fast. Det åbner selvsagt for 

flere muligheder for at bedrive en sådan analyse på. Derfor står det i 

udgangspunktet den enkelte diskursanalytiker frit for at konditionere begreberne, 

så de bliver anvendelige og iagttagelige inden for rammen af den analyse, man 

gerne vil bedrive. Derfor vil jeg i de følgende afsnit redegøre for de udvalgte 

analytiske begreber samt på hvilken måde, jeg vil anvende dem. Udover originale 

tekster af Laclau og Mouffe anvender jeg primært Allan Dreyer Hansens (2017) 

videre arbejde med diskursteorien i min redegørelse af begreberne. Enkelte steder 

supplerer jeg med perspektiver på begrebernes anvendelse fra danske forfattere 

som Winther Jørgensen et. al. (1999), Collin (2003), Esmark et. al. (2005) og 

Bræder, et al. (2014).  

 

Det tomme udtryk  

 

Som beskrevet indledningsvist indtager begrebet om det tomme udtryk, her i form 

af tillid, en central plads i specialet, hvorfor det er oplagt at lægge ud med dette 

begreb. Laclau og Mouffe præsenterer det tomme udtryk som et udtryk uden 

indhold: ”An empty signifier is, strictly speaking, a signifier without a signified” 

(Laclau, 2007:36). Ved det forstår jeg, at et tomt udtryk er kendetegnet ved et 

fravær af stabil mening. Det stemmer overens med, at jeg tidligere redegjorde for, at 

diskursteorien anfægter tesen om en entydighed i forholdet mellem udtryk og 

indhold, fordi strukturen simpelthen hverken er robust eller fuldstændig nok til at 

afgøre det. Ud af Bræders (2014) arbejde med Laclau og Mouffes diskursanalyse 
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tolker jeg, at et tomt udtryk kan tabe sin stabile mening på forskellige måder. Enten 

ved at udtrykket tømmes, fordi udtrykket kondenserer alt for meget mening, eller 

fordi udtrykket i en politisk kamp tilskrives radikalt forskellig og modsatrettet 

mening af forskellige parter (Bræder, 2014:141). Jeg finder det meningsfuldt at 

skrive specialet ind i den sidste forståelse af, hvordan det tomme udtryk taber sin 

mening, og vil derfor anvende begrebet til at udstille tilliden som konfliktstof. Det 

skyldes, at jeg er nysgerrig på, hvordan tillid på én og samme tid kan være svaret på 

at fjerne og beholde revisionspligten for små virksomheder, hvilket virker 

modsatrettet. Mere konkret interesserer jeg mig for at undersøge, hvordan 

henholdsvis regeringen og FSR indholdsudfylder og meningsbestemmer tillid 

forskelligt ved at knytte to forskellige tillidsdiskurser til det.  

 

Diskurs 

Diskursbegrebet står centralt hos Laclau og Mouffe og handler grundlæggende om 

”en fastlæggelse af betydning inden for et bestemt domæne” (Winther et. al., 1999: 

36). Hos Laclau og Mouffe anskues diskurser at binde sprog, eksempelvis tale og 

tekst, sammen med andre typer af handlinger samt fysiske og sociale objekter. Det 

oversætter jeg til, at diskurser ikke kan begrænses alene til sprog, men at Laclau og 

Mouffe med diskursbegreb søger at indfange, at alt i verden er meningsbærende og 

relationelt (Hansen, 2017:337). Diskursens ekstra relationelle dimension er et 

udtryk for, at et hvilket som helst forhold eller objekt kun kan opnå sin mening og 

betydning ved at være relateret til andre forhold og objekter, som det er forskelligt 

fra. Hvis man sigter mod at vide, hvordan en bestemt diskurs ser ud, må man derfor 

også lede efter, hvad den afgrænser sig fra, og på hvilken måde den gør det 

(Hansen, 2017:339). Ydermere argumenterer Laclau og Mouffe, at ingen 

meningsdannelser eller relationer må betragtes som ultimativt nødvendige, men 

som noget, der altid kunne have været anderledes. Det betyder imidlertid ikke, at 

alting skal ses som fuldstændig tilfældigt, for der er en masse sociale forhold i vores 

samfund, der ikke er til debat (Hansen, 2017:342).  
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I Laclau og Mouffes arbejde optræder verden således i udgangspunktet som tom.  

Det oversættes i dette speciale til et spørgsmål om at problematisere og reflektere 

over selvfølgeligheder i hverdagen og ikke tage meningsdannelserne om 

eksempelvis tillid for givet, som noget der bare ”er”. De gør en problematisering 

mulig ved netop at interessere sig for at få indsigt i kontingens, herunder hvordan 

”faste” forståelser og diskurser altid kan bringes på usikker grund af andre 

konkurrerende diskurser. Laclau og Mouffe taler om, hvordan der altid vil eksistere 

en mangfoldighed af sandheder, men at visse sandheder vil dominere mere end 

andre på bestemte tidspunkter og inden for bestemte domæner, hvorfor noget kan 

virke mere naturligt end andet. Nærmere bestemt udlægger Laclau og Mouffe 

diskurs som ”en aldrig tilendebragt fikseringsproces, som finder sted gennem 

artikulationen i et felt af diskursivitet med flydende relationer” (Laclau et al., 

2002a). Ud af det læser jeg diskurs som værende ikke en praksis i sig selv, men 

adskiller sig herfra ved netop at være et resultat af en artikulatorisk praksis. 

Artikulationsbegrebet betragtes derfor som centralt i diskursteoriens 

begrebsunivers. Artikulation bliver så at sige måden, hvorpå jeg kan få øje på og 

studere de to tillidsdiskurser. 

 

Artikulation  

 

Begrebet om artikulatorisk praksis iagttages at rumme tre underbegreber: 1) 

knudepunkt, 2) ækvivalenskæde og 3) differenskæde, som alle udfoldes i de næste 

afsnit. Om artikulation siger Laclau og Mouffe overordnet: “We will call articulation 

any practice establishing a relation among elements such that their identity is 

modified as a result of the articulatory practice. The structured totality resulting 

from the articulatory practice, we will call discourse” (Laclau et al., 1985:105). Ud af 

citatet læser jeg, at artikulation ikke ”bare” handler om at udtrykke sig om noget, 

men dækker over en særlig praksis eller mekanisme, hvor forskellige elementer, 

som ikke nødvendigvis har en relation til hinanden, pludselig etablerer relationer, 
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når de bringes sammen i en bestemt diskurs, i dette speciale i to tillidsdiskurser.  

Konkret vil jeg søge at få blik for og studere, hvordan de to konkurrerende 

tillidsdiskurser artikulerer forskellige elementer såsom ’frihed’, ’kendskab’ over for 

’kontrol’ og ’fuld viden’, og hvordan netop disse elementer er forskellige fra 

hinanden, men opnår fælles betydning i deres relation til hinanden og andre af 

diskursens elementer. Hvilket fælles ”betydningsmønster” disse elementer får i 

deres relation til hinanden og diskursen, afhænger af diskursens knudepunkt. Om 

knudepunkter siges, at de besidder en særlig ”låsemekanisme”, dvs. de sørger for at 

”låse” diskursens betydning.   

 

Knudepunkter | Knudepunktsbegrebet er Laclau og Mouffes egen udlægning af 

den franske psykoanalytiker Jacques Lacans begreb om ’forandringspunkt’ 

(Brænder, 2014:113). Lacan forklarer forandringspunkter som de knapper, der var 

syet ned gennem gammeldags sofabetræk og som sørgede for at stabilisere eller give 

stoffet en særlig struktur i forhold til den underliggende polstring (Brænder et. al., 

2014:133). Jeg iagttager, at Laclau og Mouffe ikke altid tegner et skarpt skel mellem’ 

knudepunkter’ og ’tomme udtryk’, som tidligere redegjort for. Dette speciale ønsker 

imidlertid at anvende de to begreber separat fra hinanden, hvorfor jeg redegør for, 

hvordan de adskiller sig. Knudepunktet forstår jeg som det fælles 

betydningsmønster, som jeg kommer til at kunne spore mellem de forskellige 

elementer i de to diskurser, mens det ’tomme udtryk’ er det udtryk, som forsøges 

betydningsudfyldt med de to diskurser.   

 

Når jeg leder efter knudepunkter leder jeg altså ikke nødvendigvis efter et enkelt 

ord, der gang på gang fremføres og dominerer i diskursen. I stedet leder jeg efter 

det gennemgående tema, som ”farver” diskursen med en bestemt fællesbetydning, 

men som oftest vil komme til udtryk i diskursen på mange forskellige måder. Jeg 

forstår derfor identifikationen af de to tillidsdiskursers knudepunkter som en helt 

central del af det analytiske arbejde og forståelse af diskurserne. Som før beskrevet 

besidder knudepunkterne en særlig ”låsemekanisme” og denne mekanisme søger 
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specialet konkret at kortlægge gennem en analyse af ækvivalens- og differenskæder 

(Laclau, 1985:127-134).  

 

Ækvivalens- og differenskæde | Ækvivalens kan oversættes til ’lighed’ eller ’ens 

værdi’, mens differens skal betragtes som ’forskelle’.  Laclau udtrykker, at “we, thus, 

see that the logic of equivalence is a logic of the simplification of political space (…)” 

(Laclau, 1985:95-96). Ved det forstår jeg ækvivalens som en særlig logik, hvor 

elementernes sproglige indbyrdes forskellighed udviskes til fordel for det, de har til 

fælles. Elementerne i diskursen sidestilles eller ækvivaleres så at sige gennem 

knudepunktet, så de fremstår som en ’helhed’ og dermed kan samles om det samme 

politiske projekt, her at definere tillid.  

 

Jeg har før været omkring, at diskurser i Laclaus og Mouffes optik etableres i kraft 

af deres modsætning. Vil jeg studere en diskurs, må jeg derfor samtidig studere, 

hvad diskursen differentierer sig fra. Dette gøres ved at identificere diskursens 

differenskæde (Laclau et. al., 2002a: 82). En differenskæde er altså den kæde, som 

ækvivalenskæden identificerer sig i relation til, hvorfor differenskæden bliver 

konstituerende for ækvivalenskæden gennem etableringen af dens ”radikale 

andethed”. På den baggrund ser jeg de to begreber om ækvivalens og differens som 

infiltreret i hinanden, siden fremkomsten af diskursens positive motivation (hvad 

diskursen er) altid vil udmønte sig i og afhænge af en negativ motivation (hvad 

diskursen ikke er), som den positive motivation kan konstruere sig i og få sin styrke 

igennem. Fremadrettet i specialet vil jeg hovedsageligt benytte mig af betegnelsen 

”radikal andethed”, når jeg arbejder med at identificere de to tillidsdiskurser, 

differenskæder eller negativitet.  

Det har ikke været muligt at hente nogen eksplicitte regler for udpegning af disse 

elementer i ækvivalens- og differenskæden hos Laclau og Mouffe. For at håndtere 

denne problematik, har jeg derfor opstillet mine egne kriterier for udpegningen. Jeg 

vælger at læne mig op ad Bræders (2014) metodiske overvejelser om selvsamme 

problematik og her sammenlignes fremgangsmåden med den klassiske kvalitative 
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tilgang ’åben kodning’ eller ’grounded theory’ (Glaser 1967). Jeg mener derfor, at 

jeg lader mig inspirere af en særlig metode til at sortere, segmentere og udvælge 

empiri til analyse og fortolkning.  

 

Konkret har jeg arbejdet med min empiri ad to omgange. For det første har jeg 

foretaget en grundig gennemlæsning af min empiri, hvor jeg er gået åbent til den og 

ladet den emergere. Det vil sige, at jeg har ladet empirien være styrende for, 

hvornår jeg har kunnet notere mulige ”kandidater” til elementer, vel vidende at 

rene induktive metoder ikke findes, men at jeg som analytiker altid vil være 

underlagt intuitive fornemmelser af, hvad jeg leder efter (Bræder et al., 2014:115). 

Til trods herfor ses det som den ”bedste” mulighed for at indfange de to parters 

forståelser af tillid og ikke min egen. Dernæst har jeg i anden omgang reduceret 

”bruttolisten” af elementer fra første læsning af empirien for alene at gå videre med 

de elementer, som frembringer den største analytiske værdi.  

Det har jeg gjort ud fra et hyppighedskriterium (Bræder et al. 2014:117), hvilket 

betyder, at det kun er de fire mest dominerende elementer i de to diskurser, som jeg 

er gået videre med. Antallet af elementer, fire, er fastlagt ud fra hensyn til specialets 

omfangskrav. Jeg er i samme ombæring bevist om, at dette kriterium muligvis kan 

være med til at afskrive mig fra at medtage potentielle relevante nuancer af de to 

parters tillidsforståelser. Alligevel argumenterer jeg for, at fire er tilstrækkeligt til at 

få øje på, hvordan de to diskurser kæmper om at definere, hvad vi andre skal forstå 

ved tillid.  Det sidste begreb, jeg vil præsentere, er derfor det om antagonismer, der 

dækker over konflikt og kamp.  

 

Antagonisme 

 

Antagonisme-begrebet sorterer ikke under ”samlebegrebet” artikulatorisk praksis, 

som jeg lige har gennemgået ved at redegøre for ’knudepunkt’, ’ækvivalenskæde’ og 

’differenskæde’. Indimellem sker det dog, at ’differens’, der er en del af den 
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artikulatoriske praksis, forveksles med ’antagonisme’, som ligger uden for denne 

praksis. Derfor er det relevant at få præsenteret antagonisme som et selvstændigt 

analytisk begreb og differentieret det fra differenskæden. Mens differens er 

kendetegnet ved artikulation af den forskelsrelation, der er afgørende for forståelse 

af en given diskurs, altså internt i diskursen, handler antagonismer om relationer 

mellem eksterne diskurser, der ikke blot er forskellige, men som kæmper om det 

samme sociale felt og gensidigt udelukker hinanden. Der er så at sige ”forskel på 

forskelle”.  

 

Jeg vil derfor anvende antagonismebegrebet til at få øje på diskurseksterne 

konflikter, hvor en diskurs umuligt kan være den, den er, hvis en anden diskurs er 

til stede samtidig (Laclau, 2002b:74-75). Det underbygger jeg med Laclaus og 

Mouffes eget udsagn om, at ”alle antagonismer forudsætter en modsigelsesrelation 

på det diskursive niveau, i hvilken den ene pols realitet er ren og skær negation af 

den anden” (Laclau, 1997:127-128). Således ser jeg en antagonisme, eller en ekstern 

diskurskonflikt, når to eller flere diskurser præsenterer sig som den eneste, legitime 

og mest plausible løsning på et givent problem. I bestræbelserne på ikke at komme 

til at forveksle differens og antagonisme noterer jeg mig, at denne forveksling oftest 

forekommer, når to modstandere, der (altså i diskursekstern henseende) slås med 

hinanden om at definere det samme felt (tillid), også fremstiller hinanden (altså i 

diskursintern henseende) som modstandere (Bræder 2014:125). Specialets 

analytiske begreber er nu konkretiseret, og det leder mig videre til analysedesignet.  

 

2.3 Analysedesign 

I dette afsnit vil jeg præsentere, hvilke slags diskursanalyser jeg vil bedrive med det 

formål at besvare specialets problemformulering bedst muligt.  

Artikulationsanalyse | Den første delanalyse udarbejdes som en 

artikulationsanalyse og spørger til, hvordan tillid meningsbestemmes af regeringen 
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og FRS i debatten om revisionspligten. Valget af artikulationsanalyse vurderes 

netop at kunne give blik for, hvorledes mening forsøges tilskrevet det tomme udtryk 

’tillid’. Dette vil jeg mere konkret gøre ved at fremvise, hvordan der gennem 

forskellige artikulationer fikseres mening mellem en række specifikke elementer, 

som derigennem etablerer eller afslører et særligt betydningsmønster om tillid. 

Artikulationsanalysen består af to separate dele. Den første del skal få øje på, 

hvordan tillid meningsbestemmes af regeringen. Den anden del hvordan 

meningsbestemmelsen af tillid ser ud hos FRS. Begge analysedele vil tage 

udgangspunkt i Laclaus og Mouffes begreber ’artikulation’, ’element’, ’ækvivalens, 

differens’ og ’knudepunkt’, som de netop er defineret i afsnittet om 

analysestrategiske overvejelser.  

Antagonismeanalyse | Fundene fra artikulationsanalysen viderebringes til 

analysens anden og sidste del og benyttes til at analysere, sammenligne og 

klarlægge, hvordan de to tillidsdiskurser adskiller sig fra hinanden på en sådan 

måde, at jeg kan ”dømme” konflikt. Analysen udarbejdes derfor som en 

antagonismeanalyse og bringer således Laclaus og Mouffes begreb om antagonisme 

i spil, som det er defineret i analysestrategiafsnittet. Sammenlægges de analytiske 

resultater fra de to analyser, skal jeg gerne blive i stand til at konkludere på 

specialets overordnede problemformulering.  

 

2.4 Anden ordens blikket 

Specialets ambition er, som før beskrevet, at problematisere selvfølgeligheder og 

ikke tage for givet, at noget bare ”er”, heller ikke tillid. Tillid iagttages således at 

dukke forskelligt op, afhængigt af, om det er regeringen eller FSR, der iagttager det. 

Der lægges dermed en kritisk distance til begrebet tillid ved at iagttage begrebet ud 

fra andres iagttagelser af det, fremfor mine egne. Denne kritiske distance kan 

indfanges med begrebet ’anden ordens blik’, hvormed jeg bliver i stand til at 

iagttage iagttagelser som iagttagelser (Andersen, 1999:9). Når en diskursanalytiker 
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forskyder sit blik fra første orden til anden orden, iagttages genstanden, her tillid, 

således ud fra andres iagttagelser. Det sikrer så at sige den fornødne skarphed i 

analysen, således jeg undgår at forfalde til diskurskommentering. Overordnet 

forklares iagttagelser som operationer, der refererer til forskelle (Andersen, 

1999:109). Ved det forstår jeg, at iagttagelser ikke kan reduceres til ’bare’ at beskue 

noget, men at iagttagelser i stedet skal tillægges den særlige betydning at indikere 

noget inden for rammen af en forskel (Andersen, 1999:109). Når vi iagttager, 

markeres den ene side af forskellen, mens den anden side står umarkeret hen. Hver 

gang er vores blik på noget så at sige konstitueret gennem en forskel: det, vores blik 

markerer, og det, vores blik ikke markerer.  

Det er en særlig betingelse for iagttagelsesbegrebet, at den forskel, en iagttager 

iagttager gennem, ikke træder synligt frem for iagttageren selv. Når vi iagttager, har 

vi en evne til at skelne, men vi kan bare ikke selv se, hvordan vi skelner: ”… 

iagttagelsen ikke kan se, at den ikke kan se, hvad den ikke kan se” (Andersen, 

1999:110-111). Forskellen, som en iagttager ser gennem, bliver derfor beskrevet som 

iagttagelsens ”blinde plet”.  

Hermed evner en iagttagelse ikke at markere sig selv, men det gør en iagttagelse på 

anden orden til gengæld. Som tidligere beskrevet udmærker iagttagelser på anden 

orden sig ved at være iagttagelser af iagttagelser, og den første iagttagelses blinde 

plet træder derfor synligt frem for anden ordens iagttageren. Nærmere bestemt 

betyder det, at jeg som strateg på anden orden kan se den forskel, som mine 

udvalgte parter, regeringen og FSR, iagttager genstanden, her tillid, igennem. 

Dog er dét at kunne iagttage på anden orden ikke en særlig privilegeret 

iagttagelsesposition. Her gælder nemlig de samme betingelser som for første ordens 

iagttageren, og i mine iagttagelser er jeg derfor også selv begrænset af den forskel, 

jeg sætter (Andersen, 1999:11). Begrebet om iagttagelse beror desuden på 

kontingens. Det betyder, at forskellen, en iagttagelse gøres gennem, altid kunne 

være sat anderledes. Den viden jeg producerer, og hvad jeg kan konkludere til sidst i 

specialet, er derfor betinget af, hvordan jeg sætter min forskel, da denne forskel på 
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én og samme tid afgør, hvad jeg er i stand til at se og ikke mindst, hvad jeg ikke kan 

se (Andersen, 2006:19f). 

Med afsæt i poststrukturalismen og Laclaus kritiske teori placerer jeg mig selv på 

anden ordens niveauet, og jeg iagttager dermed de udvalgte aktørers iagttagelser af 

tillid. Jeg går derfor til min empiri uden ambitioner om at finde tillidens egentlige 

essens, men i stedet iagttage tillidens fremkomst og mening ud fra andres 

iagttagelser.  

Mine iagttagelser er som allerede beskrevet kendetegnet ved at være kontingente, 

og hermed bliver det vigtigt at klargøre, på hvilken måde jeg konstruerer de to 

udvalgte parters iagttagelser som iagttagelser. Som anden ordens analysestrateg 

sikrer jeg den nødvendige ”stramhed” i blikket og skarphed i analysen ved nøje at 

præcisere følgende: 1) hvad jeg ser på (iagttagelsespunktet) og 2) hvordan jeg ser på 

det (ledeforskel) (Andersen, 1999:115-116).  

Iagttagelsespunktet | Specialet ønsker at gøre tillid til genstand for analyse og 

tager FSR og regeringen som iagttagelsespunkt. FSR er en brancheorganisation, der 

”lobbyer” for revisorstanden i Danmark. Blandt meget andet arbejder 

organisationen for at få revisionspligten genindført. At få revision genindført ved 

lov kræver selvsagt politisk indblanding, hvorfor jeg bevidst vælger at konstruere 

regeringen som FSRs modpart. Det afgrænser mig i samme ombæring fra at kunne 

iagttage, om og hvordan andre parter i debatten om revisionspligt skaber mening 

om tillid. Jeg er således bevidst om, at jeg med et andet iagttagelsespunkt, 

eksempelvis Dansk Erhverv, Dansk Industri eller Rigsrevisionen måske kunne have 

fået øje på tillid på en anderledes måde.   

Regeringen  

”Regeringen” bliver her en samlebetegnelse for de forskellige 

regeringskonstellationer mellem højrefløjsparter, der har været gennem tiden, 

mens debatten om revisionspligt af danske virksomheder har stået på. Konkret 

handler det om regeringerne med Anders Fogh-Rasmussen og Lars Løkke 
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Rasmussen i spidsen i perioden fra november 2001 til oktober 2011 og igen fra juni 

2015 til juni 2019 (stm.dk). Selvom Socialdemokratiet stod bag den tredje lempelse 

af revisionspligten, dengang de havde regeringsmagten i perioden fra oktober 2011–

juni 2015, iagttages det at have størst analytisk værdi at tage det parti, som i sin tid 

fandt på tiltaget, som iagttagelsespunkt. Jeg er bevidst om, at en sådan afgrænsning 

kan gøre mig blind for interessante tilføjelser til meningsbestemmelsen af tillid fra 

Socialdemokratiets regeringsperiode.  

FSR – danske revisorer  

FSR betegner sig selv om en brancheorganisation inden for revision, regnskab, skat 

og virksomhedsøkonomi (fsr.dk). Den varetager dagligt fra sekretariatet i 

København omkring 5.000 personlige medlemmers og 600 revisions- og 

rådgivningsvirksomheders faglige og politiske interesserer. Revisorbranchen 

omsætter årligt for omkring 20 milliarder kroner og spænder bredt fra den lille 

lokale revisorforretning, hvis kunder ofte er tilsvarende små, til de helt store 

internationale firmaer såsom Deloitte, PwC og EY, der reviderer store virksomheder 

noteret på Børsen (fsr.dk). FSR kender sig selv og revisorstanden som nogle, der 

bidrager til et sundt, konkurrencedygtigt og ansvarligt erhvervsliv uden korruption, 

skatteunddragelse og anden snyd. Det iagttager den sig selv og revisorerne gør ved 

at sikre finansiel stabilitet og reducere transaktionsomkostningerne i samfundet 

gennem transparente og troværdige regnskaber (fsr.dk).  

Ledeforskel | Ledeforskellen er den forskel, der styrer mit anden ordens blik i 

analysen. Ledeforskel handler mere konkret om at fastlægge den forskel, jeg vil 

iagttage igennem. Altså indikerer ledeforskellen valget af det analytiske blik – hvad 

kan iagttages og dermed også, hvad der ikke kan iagttages. Jeg har før været 

omkring, at når et speciale vælger at basere sig på poststrukturalismens blik på 

verden, så beder verden ikke om at blive iagttaget på en bestemt måde, men 

afhænger i stedet af øjnene, der ser. Den nedsatte ledeforskel afgør derfor, hvordan 

verden træder frem i lige netop dette speciale. Specialet interesserer sig som flere 

gange nævnt for at lave en diskursanalyse. Her drages en forskel mellem diskurs og 
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diskursivitet, hvor diskursivitet består af alle de mulige betydninger, som 

sedimenteringen af betydningen i diskursen udelukker (Winther Jørgensen 1999). 

Ledeforskellen diskurs/diskursivitet oversættes i dette speciale til tillid/ikke-tillid, 

da jeg interesserer mig for at undersøge, hvordan henholdsvis regeringen og FSR 

kæmper om at knytte forskellig betydning til det tomme udtryk tillid i debatten om 

revisionspligt og dermed søger at fiksere hver deres tillidsdiskurs. Undersøgelsen af 

tillid kommer således til at være en skildring af, hvilken betydning, der henholdsvis 

inkluderes og ekskluderes i tillidsdiskursen, idet diskursen som sagt skaber sig selv 

gennem eksklusion og udpegningen af, hvad den er forskellig fra eller afgrænser sig 

fra.  

Tillid er således det blik, jeg vælger at se med i analysen. Det betyder, at tillidsordet 

ikke nødvendigvis behøver optræde eksplicit i samtlige udsagn fra de to parter, 

førend jeg kan ”dømme” tillid/ikke-tillid. At regeringen eksempelvis former nye 

rammevilkår for erhvervslivet, hvor individuel arbejdsfrihed træder i stedet for 

kontrol og indberetning til det offentlige, vælger jeg eksempelvis at forstå som et 

udtryk for tillid/ikke-tillid. Det betyder mere overordnet også, at der er andre ting, 

som jeg ikke har blik for. Eksempelvis påtager jeg mig ikke et økonomisk blik og 

fraskriver mig derfor muligheden for at kunne få øje på, hvorvidt virksomhederne 

rent faktisk får frigivet lige præcis den mængde tid og det antal ressourcer til 

”kerneopgaven”, som regeringen påstår ved at fjerne revisionspligten. Ej heller kan 

jeg få blik for hvilke økonomiske konsekvenser det måtte have for vores fælles 

statskasse, at virksomhederne ikke længere har en revisor til at tjekke op på, om 

virksomhederne betaler det, de skal, eksempelvis i skat, moms og afgifter.   
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2.5 Kildekonstruktion  

 

Afsnittet har til formål at redegøre for valg og konstruktionen af den empiri, som 

danner grundlag for specialets analyse. Først præsenterer jeg empirien, dernæst 

redegør jeg for, hvorledes jeg konkret har læst og vil anvende den i analysen.  

 

I analysen af, hvordan tillid konstrueres og meningstilskrives i 

revisionspligtdebatten mellem regeringen og FSR har jeg valgt at fokusere på 

forskellige former for empiri, som listes herunder.  

 

I den første analysedel beskæftiger jeg mig med regeringens konstruktion og 

meningsbestemmelse af tillid i revisionspligtdebatten. Revisionspligten for danske 

virksomheder blev første gang lempet i 2006, siden i 2011 og igen i 2013, men de 

første politiske spadestik til lempelsen af pligten kan spores gennem forskellige 

politiske strategier helt tilbage til 2002. Jeg finder det derfor meningsfuldt, at 

indsamlingen af empirien afgrænses til tidsperioden 2002-2013. Mere konkret 

stammer min empiri fra regeringens vækststrategi fra 2002, konkurrenceevnepakke 

fra 2002, strategi om nye mål fra 2005 og strategi om let administration fra 2009. 

Når jeg netop vælger disse strategier skyldes det, at jeg har kunne spore, hvordan 

strategien om let administration henviser tilbage til strategien om nye mål, der 

henviser tilbage konkurrencepakken osv. Desuden trækker jeg på udsagn fra den 

politiske debat under første, anden og tredjebehandlingen af lovforslaget om at 

fjerne revisionspligten i 2006 i Folketinget. I en sådan debat deltager alle 

Folketingets partier, hvorfor jeg har tillagt mig et selektivt blik. For ikke at fjerne 

mig fra regeringen som iagttagelsespunkt, har jeg nemlig alene koncentreret mig 

om udsagn fra ministre og ordførere i regeringen. Dette selektive blik var ikke på 

samme måde nødvendigt i gennemgangen af strategierne, da regeringen her er den 

direkte afsender.  
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I den anden analysedel, der beskæftiger sig med, hvordan FSR konstruerer og 

meningstilskriver tillidsbegrebet har jeg valgt hovedsageligt at tage afsæt i ’Ugens 

Kommentar’. Ugens Kommentar er FSRs faste ugentlige debatindlæg, der udgives i 

foreningens nyhedsbrev og på sociale medier, hvor den administrerende direktør 

tager et relevant og aktuelt emne op til diskussion. Over årene har emnet om 

revisionspligten for danske virksomheder fyldt meget i Ugens Kommentar. Valget af 

Ugens Kommentar som empirigenstand for den anden artikulationsanalyse skyldes 

dels debatformen, dels at jeg med FSR som direkte afsender undgår at fjerne mig 

fra FSR som iagttagelsespunkt. Desuden finder jeg kommentarerne fordelagtige, da 

de er opbygget efter samme struktur og dermed giver analytisk konsistens.  

 

Jeg har udvalgt kommentarerne fra FSRs database ved hjælp af søgeordet 

’revisionspligt’. Det har således været et kriterium for udvælgelse, at ordet 

revisionspligten optrådte enten i rubrikken eller brødteksten. Debatten om 

revisionspligten har efterhånden stået på i mange år med varierende intensitet. 

Derfor finder jeg det relevant at arbejde med så bred en dækning af emnet som 

muligt, så det udgør et så repræsentativt udsnit af den aktuelle debat som muligt. 

De udvalgte kommentarer spænder derfor vidt fra januar 2015, som er de ældste 

tilgængelige kommentarer i FSRs database, til januar 2020. 

 

Konstruktion af empiri | Når specialet tager et poststrukturalistisk afsæt, 

argumenteres det relevant at fremhæve, at specialets empiriapparat er en 

konstruktion, som står frem på baggrund af de særlige selektionskriterier, som jeg 

har opstillet for mig selv. De udvalgte strategier, folketingsdebatter og 

kommentarer er altså kun ét ud af flere mulige perspektiver på den verserende 

debat om revisionspligten.  

 

Ligeså er det værd at fremhæve, at valget af analysestrategi har konsekvenser for 

måden, hvorpå jeg har konstrueret empirien. Både i udvælgelsen og læsningen af 

empirien har jeg tillagt mig et ”laclausk” blik, som har muliggjort det at læse 
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empirien med hans analysebegreber for øje. Igennem dette selektive blik vil der 

være elementer, der træder frem, mens andre forbliver usete. Særlig relevant har 

analysebegrebet ’antagonisme’ været, fordi det har tilladt mig at se og udpege 

udtalelser, som illustrerer konfliktforholdet. 

 

Anvendelse af empiri | Specialets empiri skal anvendes i 

artikulationsanalysen, der er opdelt i to. Den første om hvordan regeringen 

meningsbestemmer tillid, den næste hvordan FRS gør det samme bare på en anden 

måde. Fundene fra de to delanalyser danner senere hen baggrund for 

antagonismeanalysen og diskussionen om konsekvenserne for FSRs handlerum. 

Konkret anvendes og analyseres der på citater plukket ud af de forskellige 

strategier, folketingsdebatter og ugens kommentarer.  

 

I den første analyse, der udmønter sig som en artikulationsanalyse, vil jeg analysere 

de to forskellige tillidsdiskurser gennem udvalgte citater. Det er på baggrund af 

citaterne, at jeg vil udpege de enkelte diskursers forskellige elementer, og hvordan 

de forskellige elementer på en og samme tid er med til at meningsudfylde og blive 

meningsudfyldt i deres forhold til hinanden og knudepunktet. De endelige citater til 

analyse er udvalgt på baggrund af et hav af citater, hvor den samme mening går 

igen på forskellige måder. Af hensyn til specialets omfang har jeg besluttet kun at 

anvende et par udvalgte citater til at fremvise de forskellige elementer i 

tillidsdiskurserne, men vurderer, at omfanget er tilstrækkelig i forhold til det, jeg 

analytisk ønsker at vise.  

 

I nummer to analyse, der udmønter sig som en antagonismeanalyse, er det min 

egen analyse af empirien, som udgør empirien. De analytiske resultater fra 

artikulationsanalysen er således fundamentet for min antagonismeanalyse. Sagt 

anderledes introduceres der ingen ny empiri i antagonismeanalysen, da den er en 

videreførelse af den første analyse. Slutteligt vil jeg samle de analytiske fund fra de 

to analyser op i en diskussion, hvorfor der heller ikke her inddrages nognt ny 
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empiri. Præsentation af materiale og konstruktionen af empirien var kapitel 2’s 

sidste afsnit. De næste to kapitler 3 og 4 udgør specialets analytiske arbejde.  

 

3 | KAPITEL 

3. Artikulationsanalyse af to diskurser: Hvordan 

meningsbestemmes tillid i debatten om 

revisionspligt? 

Dette kapitel vil udgøre den første analyse, der udmønter sig i en 

artikulationsanalyse. Artikulationsanalysen kommer samlet set til at besvare 

specialets første arbejdsspørgsmål, der spørger til, hvordan tillid 

meningsbestemmes af debattens to parter – regeringen og FSR. Formålet med 

artikulationsanalysen er at få blik for, hvordan kæder af forskellige elementer 

ækvivaleres, indholdsudfylder og sedimenterer to forskellige tillidsdiskurser. Det vil 

jeg mere konkret gøre ved at fremanalysere, hvordan der gennem artikulation 

fikseres mening mellem de forskellige specifikke elementer, som derigennem 

etablerer en samlet betydning af tillid. I artikulationsanalysen anvender jeg Laclaus 

og Mouffes begreber om ’artikulation’, ’element’, ’ækvivalenskæde’ og det ’tomme 

udtryk’ som de tidligere blev defineret i analysestrategiafsnittet.  

Grundlaget for artikulationsanalysen er de forskellige ”tekstbrudstykker” fra 

debatten om revisionspligt af danske virksomheder, som jeg har lagt frem og 

præsenteret mere konkret i afsnittet om empiri. I læsningen af min udvalgte empiri 

dannede der sig et mønster, som gjorde det muligt for mig at identificere to 

konkurrerende diskurser, som konstruerer hver deres opfattelse af tillid i debatten. 

De to konkurrerende tillidsdiskurser udfoldes i hver sin analysedel. I begge 

analysedele vil diskursernes enkelte elementer blive gennemgået, og jeg vil gøre 

analyserne overskuelige og let sammenlignelige ved at lade elementer strukturere 
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analysen. For at eksemplificere diskursernes forskellige elementer vil nogle af dem 

blive præsenteret gennem ét citat, mens enkelte andre elementer vil blive påvist 

gennem lidt flere udvalgte citater. Artikulationsanalysen lægger ud med at 

interessere sig for regeringens meningsbestemmelse af tillid, efterfulgt af anden del, 

der interesserer sig for FSRs meningsbestemmelse af tillid.  

 

3.1 Artikulationsanalyse del 1: Regeringens 

meningsbestemmelse af tillid 

Som beskrevet ovenfor vil denne første del af artikulationsanalysen koncentrere sig 

om at vise, hvordan regeringen konstruerer en særlig diskurs, som knyttes til det 

tomme udtryk ’tillid’. Regeringens tillidskonstruktion sker som tidligere beskrevet 

ved, at en række af elementer ækvivaleres i relation hertil. Jeg vil i alt identificere 

fire elementer, og det er de fire elementer, som strukturerer analysens forskellige 

afsnit.  

Tillid som frihed | Tilbage i 2002 beslutter regeringen sig for, at den fremover 

vil føre en politik, som styrker de danske virksomheders konkurrenceevne og som 

skaber bedre grundlag for at fremme vækst og effektivitet (Konkurrenceevnepakke, 

2002:5). Det får regeringen til at udtænke en ny måde at indrette hele 

erhvervsreguleringen på. Der er tale om et ønske om et decideret kursskifte i den 

økonomiske politik (ibid., 2002:8). Jeg iagttager, at det første element, der 

artikuleres i regeringens tillidsdiskurs, er, at mere frihed til den enkelte virksomhed 

automatisk vil øge virkelyst og initiativ og dermed fremme den ønskede vækst og 

udvikling i erhvervslivet. Jeg lægger ud med to citater, der er med til at underbygge 

denne iagttagelse:  

 

”Når virksomhederne bruger mindre tid på at efterleve administrative krav fra 

myndighederne, har de mere tid til at drive forretning. Det er til gavn for vækst...” 
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(Økonomi- og Erhvervsministeriet, alm.del, 2009/2010).  

“… omvendt kan man nemlig risikere, at administrative byrder, hvis vi her i 

Folketinget ikke passer på, dræner mange for den energi og virkelyst, der vitterlig er 

til at være selvstændig og udfolde sig, og dermed kan vi være en stopklods for 

vækst.” (L 50, 1. behandling, 2005) 

 

Empirien viser mig først og fremmest, at regeringen ser, at mange danskere faktisk 

higer efter at få lov til at etablere og drive egen virksomhed, men at administrative 

krav fra myndighederne eller administrative ”byrder” kraftigt nedsætter denne 

energi og virkelyst igen, hvilket iagttages at have negative konsekvenser for 

erhvervslivets mulighed for at skabe vækst. Dernæst viser empirien mig, at en 

reduktion af netop disse administrative krav er svaret på, hvordan virksomhederne 

igen kan komme til at fokusere på ”kerneopgaven”, nemlig at drive forretning. 

Regeringen synes altså at være af den overbevisning, at den begrænsede 

produktivitet og vækst i dansk erhvervsliv skyldes, at der over årene har sneget sig 

alt for mange administrative krav og for meget indberetning til de offentlige 

myndigheder ind i erhvervslivet, som stjæler al tiden fra det væsentlige. Forslag om 

afbureaukratisering og mindre kontrol argumenteres alle at være forslag, som peger 

i den samme retning, nemlig at der er behov for at erstatte kontrol med tillid. 

Regeringen iagttages altså at afskaffe en længere række af regler og kontroller under 

en ny friheds- eller tillidsparole. Dette argument kan underbygges, når regeringen 

bebuder, at vejen til et samfund i fortsat vækst netop går gennem større frihed for 

den enkelte virksomhed, hvor hver og en får bedre mulighed for at udstikke sin 

egen kurs uden politisk indblanding (Vækststrategi, 2002:9).  

Konkret lægger regeringen det forslag frem, at virksomhederne fremover skal have 

”frihed til selv at vurdere, om de har brug for ekstern bistand, fx fra revisor.” (Let 

Administration, 2009:12). Ved det forstår jeg, at regeringen altså ikke længere vil 

”tvinge” virksomhederne til at hyre en revisor ind til at revidere regnskabstallene, 

når virksomheden årligt skal udarbejde og indlevere et regnskab over selskabets 
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økonomiske sundhedstilstand til det offentlige virksomhedsregister. Regeringen har 

fremover i stedet tillid til, at virksomhederne selv kan vurdere, hvorvidt de har eller 

ikke har behov for revisionsbistand fra revisor. Med andre ord iagttager jeg, at 

regeringen ser et vækstpotentiale i at modernisere erhvervsreguleringen gennem 

mere tillid til den enkelte virksomhed. Samtidig bliver det en iagttagelse af, at 

regeringen betragter netop revision, dvs. kontrol af virksomhedernes regnskaber 

som en administrativ byrde. Revision træder altså her frem som hæmmende for 

virksomhedernes virkelyst og udfoldelse og dermed som en stopklods for 

muligheden for at fremme vækst og udvikling i erhvervslivet.  

Regeringen synes altså at have en forventning om, at hvis den viser virksomhederne 

mere tillid, så følger væksten i dansk erhvervsliv automatisk trop. Altså iagttager 

jeg, at tillid, forstået som mere frihed og mindre påkrævet kontrol, bliver 

betingende for til at nå slutmålet, nemlig vækst, mens påkrævet revisionskontrol i 

regeringens øjne giver det modsatte.  

Tillidens uspecificerede kontrakt | Det følgende afsnit handler om det, jeg 

vælger at kalde for tillidens kontrakt. Det skyldes en iagttagelse af, at regeringen 

konstruerer et helt særligt kontraktforhold mellem sig selv og virksomhederne i 

dens tillidsdiskurs. ’Kontrakt’ udgør således endnu et element, der som en del af 

ækvivalenskæden ordnes under det tomme udtryk ’tillid’.  

 

I de følgende to citater artikulerer regeringen et grundsyn om, at det er 

virksomhederne og ikke myndighederne, som er bedst til at udpege fremtidens 

vækstområder, og at den fremover alene vil lade det være op til virksomhedsejerne 

at fordele og vurdere, hvor virksomhedernes ressourcer er bedst givet ud i forhold 

til at skabe vækst:   

 

”Regeringen har det grundsyn, at private virksomheder er bedre til at udpege 

fremtidens produkter og vækstområder end offentlige myndigheder. Regeringen ser 

det som sin opgave at skabe de bedst mulige rammer for virksomhedens og 
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medarbejdernes udfoldelse og virkelyst. Herefter er det den enkeltes opgave at 

udnytte mulighederne for at skabe størst mulig vækst og gode arbejdspladser” 

(konkurrenceevnepakke, 2002:10). 

 

”I stedet overlades det til markedet og selskabsejerne at afgøre, om de foretrækker 

at anvende tid og penge på en revision, eller om de foretrækker at anvende 

ressourcerne på andre områder i deres selskab. Det vigtige er, at hvis 

revisionspligten afskaffes, kan B-virksomhederne selv bestemme, om de anser 

revision eller anden revisorkontrol som en fornuftig forretningsmæssig omkostning, 

eller om de foretrækker at anvende det sparede beløb og den sparede tid på andre 

områder (Erhvervs- og selskabsstyrelsen, 2005:10)  

 

I citaterne ser jeg, at regeringens tillid, forstået som mere frihed og mindre kontrol, 

ikke er en ”gratis omgang”. Jeg ser med andre ord, at der i dette tilfælde ikke er tale 

om ren altruisme. Jeg iagttager, at regeringen går op i virksomhedernes ve og vel, 

når den fremover vil sørge for, at erhvervslivet får mere ro og tid til ”kerneopgaven”, 

som jeg fremanalyserede i forrige afsnit. Men i samme ombæring iagttages denne 

”omsorg” for virksomhederne at have en pris, dvs. ikke at være uden interesse for 

også at fremme regeringens interesserer og behov, nemlig at virksomhederne 

fremover kommer til at udgøre et langt bedre og mere robust finansieringsgrundlag 

for vores fælles velfærdssamfund.  

 

Den tillid, som regeringen udviser virksomhederne i form af mere frihed og 

mulighed for at omfordele egne ressourcer argumenteres altså ikke at være 

uskyldig, men i stedet at forme et forpligtende bånd mellem regeringen og 

virksomhederne, ved at modtageren af tilliden kommer til at ”skylde” på en helt 

særlig måde. Der sættes så at sige en helt særlig forventning op mellem regeringen 

og virksomhederne forstået på den måde, at når regeringen skænker 

virksomhederne mere frihed, så forventer den omvendt at få størst mulig vækst og 

flere arbejdspladser som modydelse. Der synes altså at være en mere eller mindre 
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usynlig kontrakt på spil mellem regeringen og virksomhederne, hvor regeringen 

forpligter virksomhederne på et specifikt endemål, nemlig vækst og dermed mere 

fælles velfærd.  

 

Hvornår og hvordan virksomhederne skal indfri regeringens forventning om mere 

vækst og velstand står uspecificeret hen. Regeringen iagttages altså ikke at stille 

krav eller have særlige forventninger til vækstløsningernes form, indhold eller 

tidshorisont, men lader denne del være alene op til den enkelte virksomhed. Jeg 

argumenterer derfor, at regeringen ikke lader det stå klart og tydeligt frem, hvad en 

god modydelse er, for det ved virksomhederne bedst jævnfør regeringens eget 

grundsyn om, at virksomhederne og altså ikke myndighederne er bedst til at udpege 

fremtidens vækstområder.  

 

Når regeringen lader modydelsen være mere eller mindre uspecificeret får jeg 

samtidig blik for, at regeringen tilvælger en strategi, der er forbundet med en vis 

risiko. Det skyldes det faktum, at regeringen i sidste ende ikke har en formel garanti 

for, at den tildelte frihed vil blive gengældt med gode vækstløsninger og dermed 

mere velfærd, som er det, regeringen har sat sig i udsigt. Så når regeringen peger på 

virksomhederne og ikke sig selv som den bedste vækst-skaber, så kan regeringen 

kun håbe på, at virksomhederne genkender sig selv i netop den rolle, og at 

virksomhederne føler sig forpligtet på at skabe vækst, det vil sige føler sig forpligtet 

i forhold til fællesskabet.  

 

Tillidens ærlige virksomhedssyn | Det følgende afsnit har til formål at 

iagttage, hvordan regeringen i dens meningsbestemmelse af tillid former 

virksomhederne ind i en bestemt identitet eller subjektskategori. Sagt anderledes 

interesserer dette afsnit sig for at fremanalysere, hvordan regeringen konstruerer 

virksomhederne på en helt særlig måde i deres konstruktion af tillid.  

Jeg ser, at der i regeringens tillidsdiskurs artikuleres en overbevisning om, at 

virksomhederne herhjemme er regelrette og efterstræber at overholde gældende 
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regler på regnskabsområdet, uanset om de er eller ikke er underlagt kontrol og 

regler fra myndighedernes side. Det ser jeg konkret, når regeringen udtaler, at dens 

dagsorden ved at afskaffe fuld revision af små virksomheders regnskaber er ”at 

undgå overregulering og at presse krav ned over virksomheder, som i forvejen gør 

alt hvad de kan for at overholde reglerne” (Samråd i Erhvervs-, Vækst- og 

Eksportudvalg 30.01.2019:42). Her synes det underforstået i citatet, at det ligger til 

virksomhedernes natur at følge regler og have orden i regnskabet. Det synes i 

samme ombæring at antyde, at der derfor ikke på nuværende tidspunkt eksisterer et 

behov for at skulle regulere virksomhedernes adfærd på regnskabsområdet gennem 

revisionspligt. Jeg argumenterer, at regeringen på den måde er med til at 

konstruere revisionspligten som en gold disciplin eller som kontrol for kontrollens 

skyld, fordi resultatet af kontrollen alligevel bare vil finde frem til, at 

virksomhederne er til at stole på. Regeringens konstruktion af et ærligt erhvervsliv, 

der er til at stole på, går igen i det næste citat, som jeg har valgt at inddrage:  

”Jeg [er] altså også nødt til at sige, at det er min holdning, at langt hovedparten af 

de danske virksomheder er ærlige og ansvarlige, og det er disse virksomheders 

forhold, jeg egentlig mener, vi bør lovgive ud fra i det her hus. (L 50, 1. behandling, 

2005) 

Det er Bent Bendtsen, der var økonomi- og erhvervsminister under den første 

lempelse af revisionspligten for de små virksomheder, som i citatet udtaler sig som 

sin egen opfattelse af erhvervslivet. Bent Bendtsens kerneopgave argumenteres 

sammen med resten af regeringen og Folketinget at være at udforme og vedtage de 

love og regler, som landet skal bygge på. Citatet illustrerer, at måden hvorpå Bent 

Bendtsen agter at lovgive, sker ud fra et princip om ”som virksomhederne er flest”. I 

citatet er Bent Bendtsen af den klare overbevisning, at størstedelen af 

virksomhederne optræder ærligt og er deres ansvar bevidst, hvorfor det er denne 

adfærd, som bør være udgangspunktet for lovgivningen på erhvervsområdet. Citatet 

viser mig desuden, at regeringen godt er klar over, at der findes en meget lille 

gruppe af virksomheder, som ikke kan rummes inden for dens egen hovedkategori 

af ærlige og ansvarlige virksomheder, men at denne lille gruppe altså ikke bør være 
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definerende for de fælles spilleregler på erhvervsområdet. Jeg argumenterer derfor, 

at det grundlæggende spørgsmål, som regeringen stiller sig selv, kan være: hvorfor i 

udgangspunktet mistænkeliggøre og dermed pålægge alle virksomheder kontrol, 

fordi enkelte virksomheder viser sig ikke at ville indordne sig under erhvervslivets 

fælles spilleregler? 

I modsætning til regeringens konstruktion af et selvfølgeligt ærligt erhvervsliv står, 

at erhvervslivet skulle forvandle sig til det rene fup og svindel, så snart revisor er 

ude af virksomheden og har lukket døren bag sig. Denne modsætning reflekterer 

Per Ørum Jørgensen fra de konservative over i følgende citat:  

”Lovforslaget har været mødt med en vis skepsis [og frygt] for at lovløsheden vil 

brede sig i dansk erhvervsliv. Den mistillid til landets iværksættere og 

erhvervsledere nærer jeg ikke. Det er da en mærkelig fremstilling at komme med, en 

mistænkeliggørelse af det danske erhvervsliv, som om det er fup og svindel, hvis 

ikke de har en revisor.” (L 50, 3. behandling, 2006) 

Per Ørum Jørgensens refleksion sker blandt andet i lyset af, at FSR har indsendt et 

høringssvar til Folketinget, hvor brancheorganisationen kommenterer på 

regeringens forslag om at afskaffe revisionspligten. I citatet gengiver Per Ørum 

Jørgensen, hvordan regeringens lovforslag er blevet mødt med en vis mistro over 

for virksomhederne. Regeringen iagttager, at FSR er af den holdning, at afskaffelsen 

af revisionspligten giver lovløsheden frit spil. Denne potentielle lovløse udvikling 

iagttager jeg, at regeringen stiller sig i skarp kontrast til i citatet ved at markere 

FSRs holdning som et udtryk for ’mistillid’ og en ’mærkelig fremstilling’, dvs. 

differentiere den fra dens egen virkelighedsopfattelse.  

 

På den baggrund argumenterer jeg, at regeringen søger at fremstille FSR som en 

brancheorganisation, der sår tvivl om virksomhedernes hæderlighed og motiver 

med at drive forretning og som dermed mangler grundlæggende tillid til 

virksomhederne. Jeg iagttager altså, at regeringen søger at konstruere en fjende, 

som forfægter synspunkter, der er uforenelige med regeringens egen 
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virkelighedsopfattelse af, at virksomhederne uanset kontrol eller ej fortsat vil 

udmærke sig ved at være ærlige og ansvarlige.  

 

Tillid som kendskab | For regeringen er gode lånevilkår og samhandel en 

betingelse for virksomhedernes mulighed for at fremme udvikling og vækst og 

dermed en betingelse for at kunne opfylde deres eget ønske om mere velfærd og 

velstand i Danmark (Rapport fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen, 2005:62-65).  

Ud af det læser jeg, at virksomhederne for at kunne skabe vækst og udvikling har 

brug for god adgang til at hente finansiering i banken og gode muligheder for at 

kunne indgå samarbejder og handle med andre virksomheder. ’Kendskab’ er det 

sidste af de elementer, jeg iagttager, der som en del af ækvivalenskæden ordnes 

under det tomme udtryk ’tillid’. Når kendskab udpeges som endnu et element i 

diskursen skyldes det en iagttagelse af, at regeringen konstruerer kendskabet til 

virksomheden som langt den vigtigste faktor i bankens kreditvurdering af 

virksomhederne eller langt den vigtigste faktor, når andre virksomheder skal 

foretage en vurdering af, hvorvidt de vil indgå samhandelsaftaler med den 

pågældende virksomhed (Rapport fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen, 2005:65). 

Artikulationen om, at virksomhedernes mulighed for at låne eller få en aftale i hus 

skulle bero på bankens og forretningsforbindelsers kendskab til virksomhedens 

ejere underbygger jeg med følgende citat:   

 

”små virksomheders regnskabsbrugere [omfatter] typisk blot en begrænset kreds 

såsom virksomhedens bankforbindelse og leverandører, ligesom ejerkredsen er 

meget begrænset. Kreditorers og forretningsforbindelsers vurdering af mindre 

virksomheder beror i disse tilfælde ikke så meget på det offentliggjorte regnskab, 

men i højere grad på direkte kendskab til den enkelte virksomhed, tilliden til dens 

ejere og ledelse samt andre forhold i øvrigt.” (L 50, fremsættelse 2005) 

 



 

VÆKST GENNEM TILLID – EN ANALYSE AF KAMPEN OM AT MENINGSBESTEMME TILLID  
SPECIALE AF JULIE GJØTTERUP ANDERSEN, COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL, MAJ 2020  

 

43 

I citatet ser jeg, at når en bank eller en forretningsforbindelse udviser en 

virksomhed tillid, eksempelvis enten ved at låne penge ud til virksomheden eller 

sælge den et parti varer, som først skal betales senere hen, så bygger den udviste 

tillid til virksomheden på erfaring og oplevelser med virksomheden. Modsætningen 

til kendskab bliver ’det offentlige regnskab’. Regeringen fremhæver, at det 

regnskab, som virksomheden har udarbejdet og indleveret til det offentlige 

virksomhedsregister i dette tilfælde ikke betyder så meget for virksomhedernes 

lånemuligheder og samhandel. Det kan yderligere underbygges, når regeringen 

udtaler, at den har en opfattelse af, at bankens og leverandørernes efterspørgsel 

efter regnskaber og revision er begrænset (Rapport fra Erhvervs- og 

selskabsstyrelsen, 2005: 65). Regeringen argumenteres med andre ord at nedskrive 

betydningen af et regnskab og et revideret regnskab i vurderingen af, hvorvidt 

virksomheden er til at stole på i et pengeudlån eller i en samhandelsaftale.  

 

Regeringens konstruktion af, at kendskabet til den enkelte virksomhed er den 

vigtigste faktor i samhandel og udlån argumenteres at aktivere endnu et relevant 

forhold, nemlig et særligt forhold til tid. Jeg argumenterer, at der i kendskab er 

indlejret en historik. Når en bank eller en forretningsforbindelse har et direkte 

kendskab til virksomheden, så forstår jeg, at banken eller forretningsforbindelsen 

har tidligere gode eller dårligere erfaringer og oplevelser med den pågældende 

virksomhed, som inddrages i vurderingen af, hvorvidt der er et fundament for at 

udvise tillid gennem et lån eller varer på kredit eller ej. Jeg argumenterer derfor, at 

når regeringen knytter tillid og kendskab til hinanden, så træder tillid frem som 

noget, der ”peger bagud” og som opbygges gennem længere tid. Mere konkret 

argumenterer jeg, at regeringen konstruerer et blik på tillid som noget, der udvises i 

nutid, men er funderet på fortid.  

 

I modsætning hertil står igen et revideret regnskab som unødvendigt for at kunne 

udvise en virksomhed tillid gennem lån og handelsaftaler. Dette argument finder 

jeg belæg for, når et regnskab ofte omtales, som noget der er med til at tegne et 
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øjebliksbillede af virksomhedens finansielle sundhedstilstand, altså noget som 

fastfryser et billede af, hvordan virksomheden ser ud her og nu.  

 

3.1.1 Opsamling | Sådan meningsbestemmer regeringen tillid 

I det ovenstående afsnit har jeg optegnet eller ”rekonstrueret” den kæde af 

elementer, som regeringen artikulerer for at meningsudfylde det tomme udtryk 

tillid og påvist disse forskellige elementer gennem udvalgte citater fra debatten om 

revisionspligt. Konkret er jeg i analysen kommet frem til, at kæden består af de fire 

elementer: Frihed, uspecificeret kontrakt, det ærlige virksomhedssyn og kendskab.  

Som diskursanalytiker har jeg undervejs i det analytiske arbejde været bevist om, at 

det at optegne eller rekonstruere en ækvivalenskæde somme tider blot handler om 

at gengive, hvad der eksplicit står i ens udvalgte tekstmateriale, mens det andre 

gange kræver et vis mål af fortolkning, altså at det indimellem handler om at 

udlægge tekstmaterialets implicitte mening. Elementerne ’frihed’ og ’kendskab’ var 

elementer, som jeg ”plukkede” direkte ud af tekstmaterialet, mens de to resterende 

elementer ’uspecificerede kontrakt’ og ’det ærlige virksomhedssyn’ lå mere implicit i 

teksten og som netop krævede en vis grad af fortolkning fra min side.   

Når de fire forskellige elementer indskrives i den samme kæde, ophæves 

elementernes indbyrdes forskellighed for i stedet at opnå en ensartethed, dvs. 

elementerne ækvivaleres med hinanden. Kædens enkelte elementer giver så at sige 

hinanden en fælles betydning, dvs. danner et bestemt betydningsmønster, der 

udgør diskursens knudepunkt. Derfor er det i en opsamling som denne relevant at 

reflektere over, hvilket særligt betydningstræk ved hvert enkelt element der 

fremhæves i kraft af, at det indskrives i relation til netop tillid og ligestilles med lige 

netop disse andre elementer.  

Jeg udleder ’risiko’ som det betydningstræk, de fire elementer og dermed diskursen 

har til fælles, dvs. ’risiko’ er diskursens knudepunkt, som de forskellige elementer 

ordner sig omkring og henter fælles betydning fra. Jeg konkluderer således, at 
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regeringen knytter en særlig form for risikotillidsdiskurs til det tomme udtryk ’tillid’ 

med det formål at meningsudfylde udtrykket på en helt særlig måde. Ved risiko 

forstår jeg mere konkret en vilje til at acceptere en mulig skade for at opnå en 

fordel. Ud af de fire elementer læser jeg, at regeringen på forskellig vis er villig til at 

opgive muligheden for at kontrollere og regulere virksomhedernes adfærd gennem 

regnskabet for at opnå en fordel i form af virkelyst, udfoldelse, idérigdom og, som 

resultat heraf, et erhvervsliv i vækst.   

Tillid er altså noget, som regeringen ser en særlig nytteværdi i at vise 

virksomhederne på trods af uvisheden om, hvorvidt der venter en potentiel skade 

forude. I dette tilfælde eksempelvis i form af, at virksomhederne ikke viser sig at 

være i stand til at prioritere sine ressourcer optimalt selv og levere de gode 

vækstløsninger eller ved ikke at kende til de mulige fremtidige konsekvenser, der er  

forbundet med at lade virksomhedernes mulighed for at hente finansiering udefra 

være et lokalt anliggende, hvor det er op til den enkelte lokale bank at vurdere, om 

det kendskab, den har til en given virksomhed, kan give ”adgang” til finansiering 

eller ej. Det kan ligeså være den regning i milliard-klassen, i form af udeblevne 

skattebetalinger grundet snyderi, fifleri eller misforståelser med reglerne på 

regnskabsområdet, som venter forude for regeringen, fordi virksomhederne viser 

sig ikke at være så ærlige og ordentlige, som regeringen har tiltro til, at de er.  

På baggrund af analysen iagttager jeg, at der så at sige er noget på spil for den, der 

vælger at udvise tillid, her regeringen. Men når regeringen vælger at sætte noget på 

spil for sig selv, argumenterer jeg samtidig, at regeringen kommer til at sætte noget 

på spil for resten af samfundet, bare på en anderledes måde.  

Til at underbygge dette argument, lader jeg mig inspirere af Niklas Luhmanns 

(1997) distinktion mellem risiko/fare, dvs. Luhmanns idé om, at 

reflektionsbegrebet til risiko er fare. Jeg udleder, at forskelsdragningen mellem 

risiko/fare ifølge Luhmann finder støtte på spørgsmålet om, hvem det er, som 

beslutter (Luhmann, 1997:162-163, 177). For den, der tager en beslutning, iagttages 

de mulige følger eller skader af beslutningen som risiko. For de, der på den ene eller 
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anden måde påvirkes af beslutningen, iagttages følgerne eller skaderne derimod 

som fare. Det, jeg med andre ord må forstå, er, hvordan de samme fænomener, alt 

afhængigt af iagttagelsesperspektivet, kan iagttages som henholdsvis risiko eller 

fare.  

Det oversætter jeg til, at regeringen, ved er erstatte revisionspligten med tillid til 

den enkelte virksomhed, vælger at løbe en bevidst risiko. Regeringen kan ikke 

undgå at udsætte resten af samfundet, eksempelvis regnskabsbrugerne og 

befolkningen, for en fare, fordi samfundet ikke har været involveret i regeringens 

beslutning om at fjerne revisionspligten, men som i kraft af regeringens beslutning 

må ”leve” med de potentielle ikke-intenderede konsekvenser eller skaderne heraf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.1 figuren illustrerer, hvorledes meningstilskrivelsen til det tomme udtryk ’tillid’ er blevet fikseret 

gennem en ækvivalens mellem fire forskellige elementer, der tilsammen danner en bestemt 

risikotillidsdiskurs. 
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3.2 Artikulationsanalyse del 2: FSRs meningsbestemmelse 

af tillid 

Denne analysedel udgør den anden del af artikulationsanalysen. Derfor spørger den 

til, hvordan tillid meningsbestemmes af FSR i debatten om revisionspligt. Som i 

den første analyse sker konstruktionen af ’tillid’ også her ved, at en række 

forskellige elementer ækvivaleres i relation hertil og former en bestemt diskurs, og 

det er disse elementer, fire i alt, jeg vil identificere i analysen.  

Tillid som kontrol | Kommer revisionspligten med i den politiske slutspurt? 

Hver gang vi nærmer os et folketingsvalg eller der bliver lagt op til en ny 

regeringskonstellation, stiller FSR sig spørgende over for, hvad der mon nu skal ske 

i forhold til revisionspligten. Spørgsmålet skyldes ifølge FSR, at revisionspligten 

ikke er for revisorernes skyld, dvs. ikke et spørgsmål om at bevare 

forretningsgrundlaget i revisionsbranchen, men at revisionspligten tjener et højere 

samfundsformål (Ugens Kommentar, 23.10.2015).  

 

FSR udtaler, at dét, der i mange år har kendetegnet dansk erhvervsliv og det danske 

samfund mere generelt, er tilliden og at det netop er denne høje grad af tillid til 

hinanden, som har skabt og fortsat skaber grobund for udvikling og vækst i 

samfundet (Ugens Kommentar, 14.11.2019). Jeg iagttager altså, at FSR konstruerer 

tilliden som en betingelse for udvikling og vækst i erhvervslivet på samme måde 

som regeringen gjorde i forrige analyse. Empirien viser mig videre, at tillid er noget 

der kommer af gennemsigtighed. Det ser jeg, når FSR udtaler sig om, at tillid 

handler om, ”at vi kan stole på hinanden og se hinanden i kortene” (Ugens 

Kommentar, 11.14.2019).  

 

Foreningen betragter de danske virksomheders regnskaber – spækkede med 

forskellig erhvervsdata – som den mest værdifulde måde, hvorpå samfundet kan få 

indsigt i og overblik over en given virksomhed. Det vil sige om virksomheden kører 

med et underskud, eller om tingene omvendt ser mere økonomisk robuste ud 
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(Ugens Kommentar, 14.11.2019). Når FSR på den måde kobler regnskaber sammen 

med muligheden for at få indsigt og overblik i erhvervslivet argumenterer jeg, at 

regnskaber netop skaber den gennemsigtighed, som FSR fremlægger som afgørende 

for tilliden. 

 

Det første element, jeg ser blive artikuleret i FSRs tillidsdiskurs er da også, at når 

revisor reviderer virksomhedernes regnskaber, så sikrer revisorerne, at samfundet 

kan have tillid til de oplysninger, som virksomhederne lægger frem om sig selv. Det 

viser følgende citat mig: “… tillid er en vigtig del af den smørelse, der får hjulene til 

at køre (…) Revisorerne spiller i den forbindelse en vigtig rolle, fordi de er med til at 

sikre, at vi kan stole på de oplysninger, vi får stillet til rådighed om vores 

virksomheder” (Ugens Kommentar, 21.02.2019) og når FSR udtaler, at revision kort 

sagt handler om, at ”skabe troværdighed til især finansielle udsagn” (FSRs strategi 

2019-2021:2). 

 

Citatet illustrerer, at hvis man gerne vil skabe tillid i og til erhvervslivet og dermed 

skabe vækst, så er det altså ikke tilstrækkeligt, at virksomhederne spiller med åbne 

kort over for samfundet, det vil sige fremlægger et regnskab. Samfundet skal også 

kunne stole på og have sikkerhed for, at dét, virksomhederne melder ud med om sig 

selv, er retvisende, og at der ikke er pyntet på tallene eller fejet noget ind under 

gulvtæppet. Når revision for FSR skaber troværdighed om finansielle udsagn, 

argumenterer jeg, at revision eller rettere kontrol konstrueres som havende en 

tillidvækkende funktion.   

  

Jeg ser således ikke, at FSR drager en forskel mellem kontrol og tillid, som jeg fik 

blik for i den tidligere artikulationsanalyse, men omvendt sætter de to ting lig med 

hinanden. Denne ækvivalering mellem kontrol og tillid ser jeg blive eksemplificeret, 

når FSR slår sig op på, at ”tillid er kernen i de ydelser, som revisorerne leverer” eller 

revisors ydelser ikke er kontrolydelser, men tillidsydelser (Ugens Kommentar, 

03.01.2019). Når FSR udtaler, at revisorerne gennem deres ydelser er en slags 
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”leverandører” af tillid, argumenterer jeg for, at FSR konstruerer revisorerne som 

en slags garanter for vores tillidssamfund, og at tillidssamfundet derfor naturligvis 

ikke kan bestå i samme omfang uden revisorerne og revision.   

 

Tillidens specificerede kontrakt | FSR udtaler, at rammevilkårene for at 

starte og drive virksomheder herhjemme er blandt de bedste i verden, og at disse 

rammevilkår bidrager positivt til den økonomiske vækst (Ugens kommentar, 

25.09.2015). For FSR hænger den økonomiske vækst herhjemme således tæt 

sammen med, at virksomhederne kan drive selskab med begrænset hæftelse og 

derfor ikke risikerer at ”skulle gå fra hus og hjem”, hvis virksomheden en dag skulle 

gå konkurs (ibid., 25.09.2015). FSR erklærer sig altså tilhænger af den favorable 

selskabsform, fordi den blandt andet hjælper iværksættere i gang, som måske ikke 

ville have haft samme mod på at starte virksomhed, hvis de hæftede for hele 

selskabets kapital og ikke kun en mindre del, som tilfældet er med begrænset 

hæftelse (Ugens Kommentar, 25.09.2015).  

 

Men ifølge FSR må man ikke glemme, at det økonomiske perspektiv ser lidt 

anderledes og mindre favorabelt ud for dem, som finansierer og på forskellig vis 

holder hånden under virksomhedernes økonomi såsom banker, leverandører og 

investorer, fordi det er dem, som står med risikoen, hvis virksomheden går 

nedenom og hjem, og derfor altid har ”hænderne på kogepladen” i deres omgang 

med virksomhederne (Ibid., 25.09.2015) 

 

Jeg iagttager, at FSR artikulerer, at hvis virksomhederne vil nyde godt af de 

favorable rammevilkår på erhvervsområdet herhjemme, så har det en bestemt 

”pris” eller skaber en særlig forventning om gengældelse. Det viser de to følgende 

citater mig:  

 

”Rent faktisk har danske selskaber rigtig gode vilkår, fordi man kan drive 

virksomhed uden at sætte hus og hjem over styr. Prisen for dét var i gamle dage, at 
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virksomhederne skulle være transparente eksempelvis ved at lade revisor kikke en 

over skulderen – det er så at sige essensen af samfundskontrakten” (FSR-debat, 

25.06.2019).  

 

”Hovedparten af de penge, der arbejder i disse selskaber er ’andre folks penge’. Og 

det er ikke små beløb, vi taler om. Sammenlagt var der eksterne lån og ubetalte 

regninger for 1200 mia. kr. i selskabernes 2013-regnskaber. Sådan en gæld 

oparbejder man ikke uden at give noget til gengæld, og som et minimum sker det 

gennem et regnskab med oplysninger om selskabets generelle sundhedstilstand - og 

helst med en uafhængig tredjepart til at verificere at oplysningerne er ægte. Det er 

en del af den samfundskontrakt, man indgår, når man driver selskab i Danmark” 

(UK, 25.09.2015; UK 14.11.2019) 

 

I citaterne ser jeg en konstrueret forventning om, at når samfundet udviser 

virksomhederne den tillid, som det må siges at være, at give dem mulighed for at 

drive selskab med begrænset hæftelse eller for ”andre folks penge”, så har 

samfundet, dvs. banker og investorer, samtidigt krav på verificerede oplysninger 

om virksomhedernes sundhedstilstand og evne til at ”forvalte” de lånte penge på en 

ordentlig måde. 

 

På samme måde som i den tidligere artikulationsanalyse viser empirien mig også 

her, at det at have gode rammevilkår til at drive virksomhed ikke er simpel 

altruisme, men etablerer en særlig forventning til virksomhederne om noget til 

gengæld. Forskellen på før og nu er, at gengældelsen for gode rammevilkår 

formuleres inden for langt mere snævre og bestemte rammer. I citaterne ser jeg 

således, at der optræder et særligt ’noget-for-noget’-rationale, hvor modydelsen skal 

falde i form af et revideret regnskab. Når en virksomhed opretter et selskab med 

begrænset hæftelse er økonomisk vækst således ikke en tilstrækkelig modydelse, 

men forpligter samtidig virksomheden på at fremvise ”ren sti”. FSR kalder det i 
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citaterne for den samfundskontrakt, som virksomhedsejerne binder sig selv op på, 

når de starter et selskab. 

 

Tillidens uærlige virksomhedssyn | I dette afsnit vil jeg iagttage, på hvilken 

måde FSR i deres meningsbestemmelse af tillid former virksomhederne ind i en 

bestemt identitet eller subjektskategori. Afsnittet skal, på samme måde som 

tilfældet var i regeringens tillidsdiskurs, altså søge at få blik for, hvordan FSR 

konstruerer virksomhederne på en specifik måde, når foreningen konstruerer dens 

tillidsdiskurs.  

 

Jeg iagttager, at FSR artikulerer en forventning om, at lempeligere kontrol med 

virksomhederne automatisk vil føre til mindre regelefterlevelse, hvorfor jeg udpeger 

det næste element til at være ’uærlige virksomheder’. Denne forventning om et 

mindre ærligt erhvervsliv ser jeg blandt andet i to følgende udvalgte citater:  

 

”Det siger sig selv, at en lempeligere kontrol med virksomhederne vil føre til, at flere 

virksomheder sjusker eller decideret snyder med reglerne” (Pressemeddelelse, 

28.08.2018) og ”Går den, så går den, og uden revision og revisor går det meget 

lettere med at snyde” (Leder, 11.03.2020).  

 

I citaterne ser jeg, at FSR anser virksomhederne for at komme til at agere mindre 

ærligt og dermed bliver mindre til at stole på, i takt med at kontrollen med deres 

regnskabstal ophører. Når FSR udtaler, at ”det siger sig selv”, at der vil opstå mere 

snyd og sjusk, argumenterer jeg, at foreningen søger at fremstille det som 

indlysende og synligt for enhver, selv for regeringen, at det naturligvis er den vej, 

det vil gå uden kontrol. Om end det er underforstået, synes FSR altså at udelukke 

andre sandsynlige scenarier såsom regeringens artikulation om et gennemgående 

ærligt og ansvarsbevidst erhvervsliv, som man kan have tillid til, uanset om det er 

pålagt krav om revisionskontrol eller ej.  
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En smule sat på spidsen argumenterer jeg, at FSRs konstruktion af virksomhederne 

reflekterer et blik på virksomhederne som opportunister, der først og fremmest 

søger at optimere egeninteresser, fremfor at prioritere at have orden på tallene og 

balancen i regnskabet og betale sit til den fælles statskasse. Jeg finder belæg for mit 

argument, når FSR udtaler, at foreningen ligger inde med tal, som viser, at ”10 

procent af virksomhederne bevidst snyder i skat, og at halvdelen begår mange fejl 

og misforstår reglerne. Og når vi taler om fejl, så er der tale om endog ganske 

graverende fejl. For eksempel at virksomheden har fratrukket udgifter til Louis 

Vuitton kufferter og rejsetasker eller betalt fartbøder for en hovedanpartshaver” 

(Ugens Kommentar, 31.01.2019) 

 

Foruden at 10 procent af virksomhederne herhjemme bevidst ikke svarer sit i skat, 

udtaler FSR, at også halvdelen af virksomhederne ”misforstår” reglerne på 

regnskabsområdet og dermed begår mange fejl, når de udarbejder regnskabet. Når 

jeg her tillader mig at sætte citationstegn omkring, at virksomhederne misforstår 

reglerne, skyldes det, at citatet viser mig, at fejlene dækker over at komme til at 

fratrække indlysende ikke-forretningsrelaterede ting såsom Louis Vuitton-

produkter eller at betale fartbøder for hovedanpartshavere, som har kørt for stærkt i 

deres fritid, i virksomhedens regnskab. Sagt anderledes er der tale om udgifter, som 

enhver virksomhed burde vide, ikke hører hjemme i et virksomhedsregnskab. 

Andetsteds i FSRs kommunikation synes mit argumentet om et opportunistisk 

erhvervsliv dog at blive nuanceret en smule, blandt andet i følgende citat:  

 

”Grundlæggende opfører mange danske virksomheder sig ordentligt. Men vi frygter 

for den ordentlige adfærd, hvis der ikke er mere og bedre kontrol. For der er næppe 

tvivl om, at det har skabt et miljø, som frister svage sjæle” (FSR debat 27.04.2019).  

 

Helt i tråd med regeringens konstruktion af, at størstedelen af virksomhederne 

herhjemme er ærlige og ansvarlige udtaler også FSR, at de opfatter erhvervslivet 

som grundlæggende ordentligt. Men i stedet for, at ordentligheden forbliver intakt, 
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når kontrollen ophører, så konstruerer FSR et scenarie, hvor den manglende 

kontrol vil skabe et erhvervsklima, der ”opfordrer” til mindre ordentlighed.  

 

De to citater viser mig, at FSR anser virksomhederne som letpåvirkelige. For selvom 

virksomhederne er grundlæggende ordentlige, synes denne ’ordentlige adfærd’ ikke 

at kunne betragtes som statisk eller som en selvfølgelighed, men som noget, der 

lader sig påvirke ”udefra”. Uanset tidligere eller vanlig adfærd synes alle 

virksomheder i FSRs øjne altså at rumme et potentiale for at komme til at ”rage til 

sig” eksempelvis på bekostning af den fælles statskasse, når risikoen for at blive 

opdaget mindskes gennem reduceret kontrol. Virksomhederne konstrueres af FSR 

som ’svage sjæle’. Denne betragtning argumenterer jeg er med til at forme 

virksomhederne ikke som hårdkogte snydere og svindlere med ondt i sinde, men 

som virksomheder, hvis viljestyrke og evne til at modstå umoralske fristelser 

udfordres i fraværet af kontrol. Kontrol iagttages altså ikke kun at være nødvendigt 

for, at myndighederne og samfundet mere generelt kan have tillid til 

virksomhederne, men også som en forudsætning for, at virksomhederne kan have 

tillid til sig selv. Jeg argumenterer, at virksomhederne i FSRs øjne har brug for 

kontrol til at kunne stole på deres egen vilje til at holde sig på dydens smalle sti og 

ikke lade sig friste af at kunne spare penge ved eksempelvis at trække den nye dyre 

Louis Vuitton kuffert fra i selskabet. 

 

Tillid som fuld viden | FSR artikulerer, at et revideret regnskab er det, der 

”åbner døren” til banken og anden samhandel (Rapport om revision og 

årsrapporter, 2014). Et revideret regnskab konstrueres således som en slags 

adgangsbillet til at kunne låne penge i banken og handle med andre virksomheder. 

Det ser jeg i empirien, når FSR udtaler, at reviderede regnskaber sikrer effektiv 

låntagning for virksomhederne og nedbringer transaktionsomkostninger og 

risikoen for tab ved samhandel mellem virksomheder markant (Ugens Kommentar, 

14.11.2019). Jeg forstår således, at et revideret regnskab får finansieringen og 

varekreditterne til at ”blomstre”, hvorimod et regnskab der ikke er revideret, kan 
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medføre en udtørring af selvsamme finansiering og varekreditter. Om end det er 

implicit, argumenterer jeg, at tillid her bliver et spørgsmål om at have ”fuld viden” 

om en virksomheds økonomiske situation, fordi et revideret regnskab er et 

regnskab, hvor revisor har erklæret sig om regnskabets kvalitet og rigtighed. Denne 

skelnen mellem reviderede og ikke reviderede regnskaber får jeg også øje på i 

følgende citat:    

 

”vi har set en række eksempler på regnskaber i det offentlige virksomhedsregister, 

som er fejlbehæftede eller direkte misvisende, og hvor erhvervsdrivende og private 

har "brændt fingrene" og lidt et økonomisk tab, fordi de stolede på de oplysninger, 

der var offentligt tilgængelige i et statsligt register. Fælles for disse regnskaber er, at 

de er indsendt uden erklæring fra revisor. Vi vil derfor gerne fremhæve den værdi, 

det tilfører, når en uafhængig godkendt revisor reviderer eller på anden vis 

kvalitetssikrer regnskabet” (Ugens Kommentar, 11.01.2018).  

 

Citatet illustrerer, at hvis eksempelvis en bank baserer sin tillid til en virksomhed 

på et ikke revideret regnskab, så fører det efter sigende til ”brændte fingre”. Det 

hænger ifølge citatet sammen med, at ikke-reviderede regnskaber har det tilfælles, 

at de ikke tegner et fyldestgørende billede af virksomhederne, men i stedet er 

direkte misvisende eller fejlagtige. Handels- eller låneaftaler, der er funderet på 

andet end et fyldestgørende billede af virksomhederne, indeholder altså ifølge FSR 

en potentielt langt større risiko for at udløse fremtidige økonomiske tab. Jeg 

argumenterer således for, at der i FSRs artikulation ikke levnes megen plads til, at 

en virksomhed eksempelvis plejer at kunne betale sine regninger, have økonomisk 

overskud, orden i sagerne eller være en god og respekteret kunde i banken, men at 

der år efter år må forelægges dokumentation herom i form af et revideret regnskab.  

 

I den tidligere analyse om, hvordan regeringen meningsbestemmer tillid, 

argumenterede jeg, hvordan der lå en særlig historik indlejret i deres måde at se 

tillid på. Det skyldes regeringens ækvivalering mellem tillid og kendskab, der fik 
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tillid til at træde frem som noget, der byggede på tidligere oplevelser og erfaringer, 

det vil sige fortiden. På samme måde iagttages FSRs meningsbestemmelse af tillid 

at reflektere et særligt forhold til tid, blot på en anderledes måde end tilfældet var 

hos regeringen. For når tillid ækvivaleres med et årligt revideret regnskab 

argumenterer jeg, at det ikke længere er muligt for tillid at dukke op som noget 

historisk, det vil sige som noget, der baserer sig på fortiden. I stedet iagttager jeg, at 

tilliden dukker op som noget, der både udvises og formes i nutiden. Jeg henter 

belæg for mit argument om at tillid for FSR er noget nutidigt, når FSR udtaler, at 

reviderede regnskaber er kendetegnet ved netop at tegne et øjebliksbillede, altså at 

fastfryse et billede af virksomhedens finansielle situation præcis den dag, 

regnskabet aflægges og indleveres til myndighederne (Publikation om revision og 

årsregnskaber 2014:4).  

 

Tillid bliver således i stedet til et spørgsmål om ”koldsindigt” at kunne forudsige det 

eksakte resultat af en samhandelsaftale eller låneaftale, førend aftalen indgås, 

fremfor bare at krydse fingre for eller have en forventning om et positivt resultat 

baseret ud fra andre parametre, eksempelvis tidligere erfaringer. Den 

argumentation underbygger jeg blandt andet med FSRs udtalelser om, at ”tillid 

fungerer bedst med en vis portion forudsigelighed” (Ugens Kommentar, 

02.06.2016) og ”det må ikke komme som en overraskelse for långivere og 

samhandelspartnere, at en virksomhed har underskud eller økonomiske problemer” 

(Ugens Kommentar, 14.11.2019).  

 

3.2.1 Opsamling: Sådan meningsbestemmer FSR tillid 

I ovenstående afsnit har jeg endnu engang fremanalyseret, hvordan det tomme 

udtryk ’tillid’ forsøges udfyldt med mening, ved at en række elementer artikuleres i 

relation hertil med det formål at forme en bestemt diskurs. Ækvivalenskæden har 

jeg identificeret ved at inddrage en række citater, som jeg har anvendt til at 

eksemplificere, hvorledes elementerne i diskursen artikuleres. Konkret har jeg 

optegnet en ækvivalenskæde bestående af følgende fire elementer: ’Kontrol’, 
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’specificeret kontrakt’, ’det uærlige virksomhedssyn’ og ’fuld viden’.  

I optegningen af ækvivalenskæden var jeg bevidst om, at en sådan optegning 

indimellem kræver mere end blot at gengive de elementer, der træder eksplicit frem 

i gennemlæsningen af det udvalgte tekstmateriale – nemlig evnen til at kunne 

trække materialets implicitte mening, i form af elementer, frem. På samme måde 

som i regeringens ækvivalenskæde var det muligt for at mig at ”plukke” to 

elementer direkte ud af materialet, nemlig ’kontrol’ og ’fuld viden’, mens 

elementerne ’specifik kontrakt’ og ’det uærlige virksomhedssyn’ krævede et vist mål 

af fortolkning.  

Når de forskellige elementer bringes sammen i en ækvivalenskæde, udviskes de 

indbyrdes forskelligheder mellem elementerne, for i stedet at komme til at optræde 

i en helhed, dvs. elementerne sættes lig med hinanden. Efter at have optegnet 

ækvivalenskæden er det som diskursanalytiker derfor relevant at reflektere over, 

hvilket fælles betydningsmønster jeg kan spore i diskursen, dvs. hvilket knudepunkt 

jeg kan identificere ”låser” betydningen i diskursen.  

Jeg konkluderer at kunne spore et ”sikkerhedsmønster” i FRSs diskurs. FSRs 

forståelse af tillid er således ikke funderet på en vilje til at løbe en risiko mod 

forventet fordel, som jeg så det hos regeringen, men er i stedet funderet på en 

sikkerhed og garanti for, at den tillid, der udvises virksomhederne, rent faktisk også 

kommer til at blive knyttet an til og genkendt som tillid, fremfor misbrugt til snyd 

og fifleri. Mens tillid for regeringen handler om en tilvalgt risiko mod forventet 

fordel, taler jeg her for, at tillid for FSR handler om en tilvalgt sikkerhed mod 

forventet fordel. Måske ville man kunne argumentere for, at enhver beslutning, 

altså også beslutninger om sikkerhed, som er den FSR tager, indebærer risici, fordi 

beslutninger altid vil være truffet ind i en fremtid, som ingen kan forudse udfaldet 

af, og som derfor altid rummer et vist potentiale for skader og ikke-intenderede 

konsekvenser. Til trods for det argumenterer jeg for, at FSR med dens beslutning 

om sikkerhed søger at få så meget ”greb” og vished om fremtiden, som muligt, det 

vil sige skabe bedst mulige og rationelle forudsigelser og kalkulationer om udfaldet 
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af eksempelvis at udlåne penge til en virksomhed eller lade virksomhederne drive 

forretning på favorable vilkår gennem begrænset hæftelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.1 figuren illustrerer, på hvilken måde meningstilskrivelsen til det tomme udtryk ’tillid’ er blevet 

fikseret gennem en ækvivalens mellem fire forskellige elementer, der tilsammen danner en bestemt 

sikkerhedstillidsdiskurs. 

 

 

3.3 Delkonklusion på artikulationsanalysen  

Jeg har nu fremanalyseret, hvordan henholdsvis regeringen og FSR 

meningsudfylder det tomme udtryk ’tillid’ ved at koble hver deres diskurs til det.  

De to diskurser var hver især repræsenteret gennem en række elementer, som jeg 

identificerede gennem en række citater udvalgt fra specialets empiriske grundlag. 

Tilsammen så jeg, hvordan de fremanalyserede elementer organiserede diskurserne 

og på den måde tegnede to forskellige betydningsmønstre, som specialet genkender 

som diskursernes knudepunkter.  

Jeg konkluderede, at ’risiko’ var knudepunktet, det vil sige det fælles 

betydningsmønster i regeringens diskurs, hvorfor jeg ”dømte” diskursen til at være 
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en risikotillidsdiskurs. Dernæst konkluderede jeg, at ’sikkerhed’ udgjorde 

knudepunktet i FSRs diskurs, hvorfor jeg ”dømte” diskursen til at være en 

sikkerhedstillidsdiskurs.  

Jeg har dermed fået øje på ikke om, men hvordan de to diskurser er forskellige fra 

hinanden. Resultaterne fra artikulationsanalysen vil jeg trække med ned i en ny 

analyse, hvor jeg vil ændre blik og fokusere på de antagonismer, som jeg har en 

forventning om at kunne finde mellem diskurserne. Dette er næste og sidste 

analytiske led i at kunne besvare problemformuleringen om, hvorledes tillid både 

kan bruges til at skabe et hegemoni, der taler imod og for revisionspligten, det vil 

sige, hvordan tillid kan være svaret på to så modstridende interesser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1 figuren viser de to forskellige tillidsdiskurser, risikotillidsdiskursen og sikkerhedstillidsdiskursen, 

holdt op mod hinanden, og netop denne sammenholdning danner fundamentet for antagonismeanalysen. 
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4 | KAPITEL 

4. Antagonismeanalyse: Hvordan adskiller de to 

hegemoniske projekter sig fra hinanden? 

Mens hovedformålet med artikulationsanalysen var at fremanalysere, hvordan de to 

parter kæmper om at meningsbestemme det tomme udtryk ’tillid’ med hver deres 

hegemoniske projekt har antagonismeanalysen til formål at få blik for og udfolde, 

hvorledes de to meningsbestemmelser af tillid adskiller sig fra hinanden. 

Undersøgelsen udmøntes som en antagonismeanalyse og trækker 

analyseresultaterne med ned fra forrige analyse, hvorfor jeg ikke kommer til at 

præsentere noget nyt empiri her. Førend jeg påbegynder antagonismeanalysen vil 

jeg genopfriske min forståelse af antagonismer.  

I specialets andet kapitel redegjorde jeg for, at jeg med antagonismebegrebet gør 

mig selv i stand til at få øje på diskurseksterne kampe, det vil sige i stand til at se, 

hvordan to diskurser inden for samme sociale felt kæmper mod hinanden, hvor den 

ene diskurs umuligt kan få lov til at være den, som den gerne vil være, i den anden 

diskurs nærvær. Jeg genkender således en antagonistisk relation mellem to 

diskurser, eller mellem to hegemoniske projekter, når det ene projekts fuldbyrdelse 

er årsag til det andets projekts undergang. Der er altså tale om antagonisme, når to 

diskurser inden for samme sociale felt, simpelthen ikke kan sameksistere, men i 

stedet udelukker hinanden gensidigt. Realiseringen af det ene projekt kan ganske 

enkelt kun gennemføres på bekostning af det andet projekt. Konkret redegjorde jeg 

for, at jeg ville få øje på en antagonistisk relation mellem to hegemoniske projekter, 

når det ene projekts ækvivalenskæde kan indtage pladsen som det andets projekts 

negativitet, dvs. diskursens radikale ”andethed” og omvendt.  

Christiansborg er et godt eksempel på et sted, hvor der udspiller sig mange politiske 

kampe mellem antagonistiske parter, eksempelvis om velfærdsstaten. 

Velfærdsstaten er et fænomen, der ikke sådan lige lader sig entydigt lægge fast, men 
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er et tomt udtryk, som forskellige diskurser kæmper om definere. Hvad 

velfærdsstaten er, burde være, begrundelserne for den og ikke mindst dens omfang 

afhænger således af, hvilke diskurser, velfærdsstaten knyttes sammen med. I en 

liberalistisk diskurs vil det sandsynligvis handle om personlig frihed og 

individualisme, mens det i en socialistisk diskurs omvendt kunne tænke sig at 

handle om lighed, solidaritet og fællesskab. Der eksisterer således en åbenlys 

konflikt mellem en ”rød” og ”blå” diskurs, som på hver deres måde forsøger at 

artikulere det samme sociale felt, nemlig velfærdsstaten, men på så radikalt 

forskellige måder, at den ene diskurs umuligt kan være dén, den gerne vil være, 

mens den anden er til stede. De to partier vil altså det samme, velfærdsstaten, men 

på radikalt forskellige måder, hvorfor der må kæmpes. Med min 

antagonismeanalyse lægger jeg op til at vise, at den diskursive kamp mellem 

regeringen og FSR adskiller sig fra den klassiske diskursive kamp, som kampen om 

velfærdsstaten er et eksempel på.  

 

Det særlige eller anderledes ved ”min” diskursive kamp er, at begge parter vil 

vækste gennem tillid. De to parter er således ikke kun enige om, hvad de vil, men 

også, hvordan de vil det. Forskelligt fra eksemplet ovenfor argumenteres der således 

ikke at være et egentligt grundlag for eller behov for at bekæmpe hinanden. Hvorfor 

der alligevel er et grundlag for kamp, vil jeg forfølge i dette kapitel ved at dykke ned 

i og sammenholde elementerne fra de to diskurser, for på den måde at få blik for, at 

kampen mellem de to parter skyldes, at de to tillidsdiskurser står i en antagonistisk 

relation til hinanden.  

 

Tillid | et spørgsmål om mere frihed og mindre kontrol eller? 

Begge hegemoniske projekter er enige om, at vækst kræver tillid. Tillid er i begge 

projekter så at sige betingelsen for, at der er vækst i erhvervslivet, men hvad tillid 

egentlig er, er essensen her, og det er projekterne imidlertid helt uenige om.  

I det første hegemoniske projekt, regeringens, bliver mervækst i erhvervslivet et 

spørgsmål om at få den tid, som virksomhederne bruger på at efterleve 
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administrative krav og indberette til myndighederne, frigivet. Virksomhederne 

bruger i regeringens øjne uforholdsvis meget af deres tid og kræfter på at efterleve 

myndighedernes krav, og denne tid og disse kræfter kan med fordel frigives og 

bruges på kerneopgaven i stedet, nemlig at drive virksomhed. Forskellige krav og 

pligter, som før har haft til hensigt på den ene eller anden måde at regulere eller 

holde øje med virksomhedernes forretningsadfærd, fjernes nu og erstattes med en 

tillid til, at virksomhederne er deres ansvar bevist, agerer lovlydigt og er 

kompetente nok til, uden en revisor, at indlevere et regnskab efter lovens bogstav. 

Regeringen lader altså tillid til den enkelte træde i stedet for kontrol.  

Regeringen ønsker således fortsat, at der er transparens i virksomhedernes forhold 

ved at de fortsat skal indlevere et regnskab. Sikkerheden for, at forholdene nu også 

er helt retvisende, er regeringen villig til at løbe en risiko for, fordi den værdi et 

revideret regnskab giver i regeringens øjne, ikke kan måle sig med den værdi, som 

virksomheder måske ville kunne skabe, hvis der var mere tid til kerneopgaven, 

nemlig at drive virksomhed. Mere tillid til den enkelte virksomheds egen evne til at 

drive virksomhed, dvs. mere ”faglig” frihed og mindre kontrol og indblanding fra 

myndighederne side bliver i regeringens øjne værktøjet til at skabe vækst, mens 

kontrollen og indblandingen med virksomhedernes regnskaber virker modsat, 

nemlig hæmmende og drænende for væksten. Mens kontrol og indblanding med 

virksomhedernes regnskaber udgør tillidsdiskursens radikale andethed i regeringen 

hegemoniske projekt, ser det imidlertid helt anderledes ud i det andet hegemoniske 

projekt, FSRs.  

I FSRs hegemoniske projekt artikuleres det, at dem, der finansierer 

virksomhederne og samhandler med dem, ikke bare har brug for indsigt i 

virksomhedernes forhold gennem et regnskab, som virksomhederne selv har 

udarbejdet, de har samtidig brug for at kunne vide sig helt sikre på, at regnskaberne 

tegner et retvisende billede af virksomhederne, dvs. at virksomhederne ikke har 

pyntet på den økonomiske situation eller har fejet noget ind under gulvtæppet, så 

det er ude af syne for regnskabsbrugerne og samfundet generelt. FSR konstruerer, 
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altså til forskel fra regeringen, revision, det vil sige kontrol som tillidsskabende og 

dermed afgørende for regeringens brændende ønske om at skabe vækst. Når FSR 

udtaler, at revision er det, der skaber troværdighed om finansielle udsagn, 

argumenterer jeg, at revision, eller rettere kontrol, konstrueres som helt afgørende 

for tilliden og dermed afgørende for, om der kommer mere vækst eller ej. Øget 

frihed for virksomhederne til at prioritere deres ressourcer til andet end at få 

revideret regnskabet får ikke væksten til at stige, men derimod til at falde. Uden 

revision har samfundet ikke mulighed for at kunne have den samme tillid til, at det, 

virksomhederne lægger frem om sig selv, stemmer overens med virkeligheden. Det 

påvirker negativt samfundets lyst og vilje til på den ene eller anden måde at 

investere i virksomhederne. Mere tillid, forstået som mere frihed til den enkelte 

virksomhed, udgør derfor diskursens radikale andethed i FSRs hegemoniske 

projekt som dét, der ikke kan defineres som tillid og dermed ikke kan skabe vækst. 

Dette fremviser, hvordan de to hegemoniske projekter står i en antagonistisk 

relation til hinanden, fordi dét element, der optræder som en del af 

ækvivalenskæden hos det ene hegemoniske projekt, udgør den radikale andethed i 

det andet hegemoniske projekt og omvendt.   

 

Tillidskontrakten | er den specificeret eller uspecificeret?  

Et andet element, som begge hegemoniske projekter artikulerede og skabte 

betydning til var det element, som jeg har valgt at navngive ’kontrakt’. Begge 

projekter havde mere eller mindre eksplicit som element, at dét at have favorable 

rammevilkår til at drive virksomhed ikke er en ”gratis omgang”, men sætter nogle 

særlige forventninger op om en modydelse. Men hvordan en sådan modydelse 

skulle se ud, det vil sige kontraktens form, var de to projekter helt uenige om. I 

regeringens projekt iagttog jeg, hvordan regeringen konstruerede et mere eller 

mindre implicit kontraktforhold mellem sig selv og virksomhederne, som gik på, at 

virksomhederne fik arbejdsfrihed til gengæld for gode løsninger på vækst.  

Den kontrakt, som regeringen indgik med virksomhederne, så jeg alene forpligtede 



 

VÆKST GENNEM TILLID – EN ANALYSE AF KAMPEN OM AT MENINGSBESTEMME TILLID  
SPECIALE AF JULIE GJØTTERUP ANDERSEN, COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL, MAJ 2020  

 

63 

virksomhederne på et specifikt endemål, nemlig vækst, mens regeringen lod vejen 

eller metoden dertil være åben med mulighed for, at den enkelte virksomhed selv 

kunne udfylde denne del af kontrakten. Lidt sat på spidsen argumenterer jeg, at det 

kontraktforhold, som regeringen konstruerer, ikke er en blankocheck, men en slags 

blankokontrakt, hvor regeringen giver virksomhederne en ”fuldmagt” til at agere 

frit mod en forventning om vækst. 

Det blev i samme ombæring argumenteret, hvordan en sådan form for kontrakt 

indebar en tilvalgt risiko, fordi regeringen fravælger at kunne kontrollere 

virksomhedernes fremgangsmåde i forhold til at skabe vækst. Selvom regeringen 

ikke med denne kontraktform giver sig selv en formel garanti for, at 

virksomhederne kommer til at skabe vækst eller om det kommer til at gå ordentligt 

til, det vil sige uden snyd og fifleri med reglerne, så konstruerer den alligevel en 

eller anden form for garanti ved at være af den overbevisning, at virksomhederne 

sammenlignet med eksempelvis myndighederne er langt de bedste til at få øje på de 

gode vækstløsninger. Regeringen konstruerer således en særlig forventning om, at 

den vil kunne hente fordele eller merværdi ved at løbe den risiko, der er forbundet 

med at give virksomhederne ”fuldmagt” til frihed.  

Selvom der også konstrueres et kontraktforhold i det andet hegemoniske projekt, er 

netop denne form for blankokontrakt slet ikke at finde dér, tvært imod. Hvis man 

vil være en del af den favorable ordning, det er, at kunne drive virksomhed med 

begrænset hæftelse eller sagt anderledes drive virksomhed for ”andre folks penge”, 

så skal det som minimum ”koste” et revideret regnskab i modydelse, fastslår FSR. 

Herved har samfundet løbende mulighed for at følge med i, hvorvidt 

virksomhederne har orden i penalhuset og i, om den vækst, som virksomhederne 

producerer er frembragt på et sagligt grundlag og ikke gennem ufine og ulovlige 

forretningsmetoder.   

Den kontrakt, som FSR opstiller mellem virksomhederne og samfundet, skaber ikke 

alene en forventning om vækst, men forpligter også virksomhederne til at fremvise, 

at det går ordentligt til. Når samfundet udviser virksomhederne den tillid, det er, at 
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de kan drive virksomhed for penge, der ikke er deres egne, bør virksomhederne 

ifølge FSR også være forpligtede på at bevise, at de lever op til eller ”forvalter” den 

tillidserklæring ordentligt. Der er altså her, til forskel fra regeringens projekt, et 

udtalt krav om en bestemt gensidighed, som skal opretholdes. Jeg får altså endnu 

engang blik for, at der opstår en antagonistisk relation mellem de to projekter, der 

opstår i kraft af, at kontraktelementet i ækvivalenskæden i regeringens projekt kan 

tage pladsen for FSRs projekts radikale andethed og lige så den anden vej rundt. 

Mere konkret får jeg blik for, at de to projekter ikke er i stand til at rumme 

hinandens forventninger til, hvordan en kontrakt mellem samfundet og 

virksomhederne skal se ud for at skabe vækst, og at forventningerne er så 

forskellige fra hinanden, at hvad der er en kontrakt for regeringen, ikke er det for 

FSR og omvendt. 

 

Tillidens virksomhedssyn | er de ærlige eller uærlige?  

Begge projekter er enige om, at størstedelen af virksomhederne herhjemme er 

ærlige og efterstræber regelrethed. Men hvordan de to hegemoniske projekter 

forstår robustheden af denne ærlige adfærd blandt virksomhederne er imidlertid 

helt modsatrettede. I regeringens projekt udtaler regeringen, at den er af den 

overbevisning, at størstedelen af de danske virksomheder udmærker sig ved at være 

ærlige og leve op til regler og love, uanset om de er pålagt kontrol af regnskabet. 

Regeringen konstruerer et billede af et nærmest notorisk ærligt erhvervsliv, der 

uanset politisk indblanding og kontrol selvfølgelig prioriterer at have orden i 

penalhuset og betale sit til fællesskabet ved at have styr på skatte- og 

momsbetalingerne i regnskabet. Regeringens hegemoniske projekt rummer altså en 

stor portion tillid til, at virksomhederne opfører sig ordentligt og indfrier 

regeringens positive forventninger til dem. Regeringen fraskriver sig muligheden 

for at kontrollere, om det rent faktisk også er tilfældet eller om virksomhederne i 

stedet knytter ”negativt” an til den udviste tillid. At virksomhederne pludselig skulle 

begynde at ændre adfærd til at være mindre ærlige og regelrette, fordi kontrollen 
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med deres regnskaber forsvinder, indgår således omvendt i diskursens radikale 

andethed. Dette blev særligt ekspliciteret af regeringen, da man manede FSRs 

”frygt” for, at lovløsheden ville brede sig til jorden ved at kalde det for en 

mistillidserklæring til erhvervslivet og en mærkværdig udmelding.  

Det, der udgør diskursens radikale andethed hos regeringen, iagttages omvendt at 

være en del af ækvivalenskæden hos FRS. I FSRs projekt italesættes størstedelen af 

virksomhederne også som ærlige og regelrette, men til forskel fra regeringen er FSR 

af den overbevisning, at virksomhedernes ærlighed og regelefterlevelse afhænger af 

kontrolniveauet og risikoen for at blive opdaget i snyd. FSRs projekt stiller dermed 

spørgsmålstegn ved den notoriske ærlighed ved at beskrive virksomhederne som 

svage sjæle, hvis ærlige adfærd lader sig gevaldigt udfordre og lokke i fordærv af de 

økonomiske fordele, der kan være forbundet med eksempelvis at fifle med skatte- 

og momsopgørelsen i regnskabet uden at blive opdaget i det, måske for at redde en 

virksomhed med midlertidigt ondt i økonomien. FSRs projekt rummer således ikke 

på samme måde en tillid til, at virksomhederne opfører sig ordentligt, når 

myndighederne og revisorerne ”kigger væk”, men at der omvendt er behov for 

kontrol, for at virksomhederne kan holde sig på dydens smalle sti. At ærlighed og 

regelrethed på den måde skulle være en ”fast” egenskab hos alle virksomheder eller 

være noget, der så at sige ligger i deres ”natur” udgør her diskursens radikale 

andethed, mens det hos regeringen indgik som et led i ækvivalenskæden. 

Virksomhederne træder således på én og samme tid frem som nogen, man kan og 

ikke kan stole på, hvilket gør de to tillidsprojekter umulige at realisere samtidig.  

 

Hvad ”åbner døren” i banken | kendskab eller fuld viden?  

Jeg iagttog, hvordan både regeringen og FSR italesatte gode muligheder for at låne 

penge i banken som betingende for at kunne fremme væksten i erhvervslivet. 

Virksomhederne har med andre ord brug for, at kunne hente finansiering udefra for 

at kunne skabe vækst. Desuden iagttog jeg, at tillid til virksomhederne blev italesat 

af begge parter som helt afgørende for bankernes villighed til at udlåne penge. 
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Det ene hegemoniske projekt, regeringens projekt, artikulerede, at 

virksomhedernes muligheder for at låne penge i høj grad afhang af bankens 

kendskab til virksomheden. Tillid bliver altså i regeringens hegemoniske projekt 

reduceret til et spørgsmål om bankens tidligere erfaringer og oplevelser med 

virksomheden, dvs. jeg får den opfattelse, at tillid handler om at se tilbage på, 

hvorvidt virksomheden plejer at kunne betale tilbage til tiden og overholde øvrige 

aftaler, og om banken plejer at have en god relation til virksomheden og være en 

god kunde. Regeringen var i samme ombæring eksplicit om, hvordan det offentlige 

regnskab i dens øjne spiller en mindre afgørende rolle, når bankerne skal udlåne 

penge til virksomhederne. Virksomhedernes regnskab træder således frem som 

noget, der ikke spiller en betydelig rolle, når banken skal vurdere, hvorvidt den kan 

udvise tillid til virksomheden gennem et nyt lån eller ej. For at kunne udvise 

virksomhederne tillid har bankerne altså i mindre grad behov for et øjebliksbillede 

og retvisende billede af virksomhedernes økonomiske forhold, som er det, et 

regnskab bidrager med. ’Fuld viden’ om en virksomheds økonomiske forhold 

argumenteres således at udgøre diskursens radikale andethed, som det der altså 

ikke kan rummes inden for tillidsdiskursen. Når tillid bygger på kendskab til en 

virksomhed og ikke på fuld viden om en virksomhed argumenteres der yderligere at 

optræde et specifikt tidsperspektiv i regeringens meningsbestemmelse af tillid, hvor 

tillid er noget, der bygges op over en længere tidsperiode og dermed ikke kan 

reduceres til et øjebliksbillede af virksomheden gennem regnskabet.  

 

Helt i modsætning til ’kendskab’ som dét, der skulle give grundlag for at udvise 

tillid, artikuleres ’fuld viden’ om en virksomheds forhold i det andet hegemoniske 

projekt, FSRs projekt, som dét, der giver tillid. For FSR er et revideret regnskab, 

hvor revisor har blåstemplet de oplysninger, som virksomhederne årligt lægger 

frem om sig selv, fundamentet for effektiv låntagning for virksomhederne og et 

værktøj til at minimere risikoen for, at bankerne ender med at lide et økonomisk tab 

ved at låne penge ud til virksomhederne. I modsætning til regeringen synes det i 

FSRs diskurs ikke tilstrækkeligt, at en virksomhed plejer at have orden i sagerne 
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eller have en god relation til banken, men at der gennem et regnskab bliver stillet 

sikkerhed for, at en virksomhed på nuværende tidspunkt er økonomisk sund nok til 

at tilbagebetale lån og overholde aftaler. FSRs meningsbestemmelse af tillid, synes 

altså ikke at levne plads til ”gamle venskaber” mellem en bank og en virksomhed, 

men at tillid i stedet er noget, der udvises på baggrund af et fuldt billede af 

virksomhedens nuværende økonomiske situation. På den baggrund bliver 

kendskab, forstået som tidligere oplevelser og erfaringer, underforstået det, der 

udgør diskursens radikale andethed.   

 

 

4.1 Delkonklusion 

 

Hvad jeg har vist med ovenstående antagonismeanalyse er, at de to hegemoniske 

projekter om tillid udgør hinandens radikale andetheder. Hvad det ene 

hegemoniske projekt konstruerer som tillid ved at knytte en række forskellige 

elementer sammen i en ækvivalenskæde kan uden videre indtage pladsen som det 

andet hegemoniske projekts radikale andethed og omvendt. Det ene hegemoniske 

projekt har altså et syn på det andet projekt, som det projekt, der ikke vil tillid og 

omvendt. De to hegemoniske projekter er så at sige hinandens modsætninger i at 

ville tillid.  

 

Ved at holde de to hegemoniske projekter op mod hinanden, mener jeg at have 

skabt en indsigt i, at de to projekter ikke har ret i, at de hver især ikke vil tillid. Med 

analysen mener jeg omvendt at have vist, at begge hegemoniske projekter vil tillid, 

men at de to projekter forstår tillid så radikalt forskelligt, at de simpelthen ikke er i 

stand til at se det om hinanden, det vil sige hvad der er tillid for det ene projekt, er 

det præcis modsatte af tillid for det andet projekt og omvendt. 

 

Jeg mener, at de analytiske resultater endvidere afslører tillid som et paradoks. Jeg 

forstår paradokser som en logisk uafgørbar situation, hvilket jeg læser ud af 
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Luhmanns reference til Foesters iagttagelse af beslutningen, som noget der alene er 

mulig, fordi den er umulig (Luhmann, 1993:485). For at tillid kan være tillid må det 

på én og samme tid være lig med sig selv og det modsatte af sig selv. Altså kan jeg 

som iagttager umuligt forstå tillid ”rigtigt” i regeringens øjne, uden samtidig at 

forstå det ”forkert” i FSRs øjne og omvendt, og det stiller mig som iagttager i en 

umulig situation i forhold til at forstå tillid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 Figuren viser de to hegemoniske projekter om tillid, som står i en antagonistisk relation til hinanden, 

fordi projekterne udgør hinandens radikale andetheder. Hvad der er tillid for regeringen er det modsatte af 

tillid for FSR og omvendt.  

 

 

5 | KAPITEL 
 

5. Diskussion: FSRs mulighed for at opnå hegemoni 

med tillidsprojektet  

I dette speciale har jeg med afsæt i Laclaus og Mouffes diskursteori foretaget to 

analyser, som med hver deres arbejdsspørgsmål har bidraget til besvarelsen af 

specialets overordnede problemformulering. I den første analyse udformet som en 

artikulationsanalyse, fik jeg øje på, hvordan to hegemoniske projekter kæmpede 
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diskursivt om at meningsbestemme det tomme udtryk ’tillid’ med det hovedformål 

enten at afskaffe eller beholde revisionspligten. Jeg identificerede, hvordan de to 

hegemoniske projekter artikulerede hver en række elementer, som formede 

projekternes eller diskursernes ækvivalenskæder.  

De analytiske resultater fra artikulationsanalysen førte jeg med ned i en 

antagonismeanalyse med det formål at vise, hvordan der eksisterede antagonistiske 

relationer helt ned på elementniveau mellem de to hegemoniske projekter. 

Analysen viste, hvordan de to hegemoniske projekter meningsbestemte tillid så 

forskelligt, at de to tillidsdiskurser udgjorde hinandens radikale andetheder og 

dermed umuligt kan realiseres eller eksistere simultant.    

Med det in mente vil jeg i dette kapitel reflektere over FSRs muligheder for at finde 

politisk opbakning til netop deres hegemoniske tillidsprojekt og dermed FSRs 

muligheder for at få implementeret revisionspligten igen. I kapitlet beskæftiger jeg 

mig således med specialets tredje og sidste arbejdsspørgsmål, der fungerer som 

tillægsspørgsmål til den overordnede problemformulering. Spørgsmålet er mere 

praktisk-realistisk orienteret og går på, hvilke muligheder FSR har, for at få 

genindført revisionspligten på nuværende tidspunkt. Det er dermed en refleksion 

over foreningens handlerum, nu hvor den forstår tillid, på den måde som den gør. 

Refleksionen udspringer af en overordnet antagelse om, at hegemoniske projekter 

eller diskurser, her om tillid, er andet og mere end ”ren retorik”, men skaber 

mulighedsbetingelser for, hvad der kan og ikke kan stå tilbage som det, vi forstår 

som ”rigtigt”, og dermed hvad der kan og ikke kan blive til politiske beslutninger.  

Sidste sommer ændrede det politiske landskab sig. Magten skiftede hænder efter en 

længere periode med overvejende borgerlige regeringer. I den forbindelse meddelte 

FRS, at foreningen på vegne af revisorbranchen naturligvis utrætteligt ville 

fortsætte med at kæmpe for politiske justeringer af den revisionsfrie bundgrænse, 

således som brancheforeningen havde gjort det i alle de foregående år (Ugens 

Kommentar, 27.06.2019). Jeg lægger ud med at argumentere for, at skiftet til en 

socialdemokratisk regering potentielt øger FSRs muligheder for at opnå en 
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hegemonisk diskurs med deres tillidsforståelse.  

Jeg finder belæg for mit argument, når statsminister Mette Frederiksen ved sin 

første åbning af Folketinget i oktober 2019 holdt en tale, der havde tillid som 

gennemgående tema. Hun udlagde, at vi i Danmark har stor tillid til hinanden, og at 

tilliden er en af styrkerne ved det danske samfund og et vigtigt 

konkurrenceparameter for de danske virksomheder. Men samtidig tændte hun en 

advarselslampe, fordi hun mente, at tilliden flere steder i samfundet er knægtet og 

at der derfor er behov for at sætte ind, så vi igen kan have tillid til hinanden: ”Vi 

skal sætte ind alle steder, hvor tillid er afløst af mistillid” (Altinget.dk, oktober 

2019).  

Jeg kan iagttage, at Socialdemokratiet i den forbindelse har stillet forslag om at 

bekæmpe erhvervslivets skattesnyd ved at styrke skattekontrollen med 250 ekstra 

kontrollanter. Der lægges op til at øge kontrollen med virksomhedernes regnskaber, 

så samfundet igen kan have tillid til, at virksomhederne har orden i økonomien og 

enhver betaler sit til fællesskabet (Socialdemokratiets lovprogram, 2019-2020) 

Mit argument går således på, at den linje, som den socialdemokratiske regering har 

lagt for deres regeringsperiode åbner muligheder for, at FSR kan komme til at 

bidrage med deres revisionsekspertise og dermed udvide deres eget handlerum. 

Den mulighed ser jeg, fordi regeringens forståelse af tillid synes at lægge op til, at 

der på forskellig vis er brug for at øge kontrollen med virksomhederne, for at 

samfundet igen kan have tillid til dansk erhvervsliv som en finansieringskilde til 

velfærd og velstand. Det var den samme argumentationsform, som jeg fandt i FSRs 

hegemoniske projekt, hvor tillid netop skulle forstås som noget, der kom med mere 

kontrol og mindre handlefrihed. Argumentet får endvidere støtte ved en konkret 

udtalelse fra erhvervsminister Simon Kollerup om, at han er villig til at se på, om 

netop revision fremover skal spille en rolle i at styrke tilliden til erhvervslivet og 

derfor fremover skal være et krav, der bliver stillet til flere danske virksomheder 

end tilfældet er i dag (SIGNATUR 4, 2019:12.14). Det betyder, at jeg ikke kun får 

blik for, at regeringen konstruerer en nødvendig sammenhæng mellem kontrol og 
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tillid, men også en mulig nødvendig sammenhæng mellem revision og tillid. 

På den anden side argumenterer jeg for, at FSRs muligheder udfordres af den 

nuværende coronakrise og dens påvirkning af dansk økonomi, herunder også 

virksomhedernes. Omfanget af coronakrisen og dens egentlige økonomiske 

konsekvenser kan iagttages endnu kun at basere sig på gisninger. Allerede nu har 

flere end 45.000 danskere meldt sig ledige, virksomheder har måtte dreje nøglen 

om og endnu flere er i risiko for at gå konkurs. Konkret kan det dreje sig om 35.000 

danske virksomheder (Konkursanalyse, marts 2020). Den ene hjælpepakke efter 

den anden frigives fra politisk side og skal kompensere nødlidende virksomheders 

faste omkostninger og stille garanti for banklån, så likviditeten ikke slipper op, 

mens alting står i stampe. Jeg argumenterer derfor, at Coronakrisen er en helt 

ekstraordinær og svær situation for dansk erhvervsliv, som vender op og ned på den 

almindelige politiske dagsorden. Jeg finder det derfor relevant at argumentere for, 

at man måske kan forvente, at regeringen i den kommende tid vil give de danske 

virksomheder et pusterum fra nogle af deres formelle pligter. Det vil sige mere 

arbejdsfrihed som vi så det i nullernes erhvervspolitik eller som minimum, at vi kan 

forvente, at regeringen ikke kommer til at pålægge virksomhederne nye formelle 

pligter eksempelvis i form af revisionspligt i den kommende tid. I stedet bliver det i 

den kommende tid nok helt afgørende, at virksomhederne får mulighed for at 

koncentrere alle deres kræfter om at styre forretningen helskindet igennem krisen 

uden for megen politisk ”kiggen over skulderen”.  

Omvendt kan det diskuteres, om coronakrisen samtidig kan være med til at skabe 

nye muligheder for revisionspligten. Lige nu kan jeg nemlig iagttage, at revisorerne 

i nogen sammenhænge er inddraget i arbejdet med at kontrollere, at de mange 

”hjælpemilliarder” alene finder vej til de virksomheder som, ud fra regeringens 

betragtning, er berettiget til dem. For at en virksomhed kan ansøge Staten om 

kompensation for sine faste omkostninger, eksempelvis løn er det nemlig et krav, at 

virksomhederne bruger en revisor til at dokumentere, at opgørelsen over faste 

omkostninger er retvisende, inden ansøgningen indsendes. Det læser jeg blandt 
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andet ud af følgende citat af erhvervsminister Simon Kollerup: ”Det er vigtigt, at 

virksomhederne tager fat i en revisor og går i gang med at forberede deres 

ansøgninger allerede nu, hvis vi skal kunne få kompensationen for de faste 

omkostninger hurtigt ud til dem” (erhvervsministeriet.dk, 03.04.2020).  

Når regeringen vælger en fremgangsmåde, der inkluderer kontrol, argumenterer 

jeg, at regeringen selv i krisetider er af den opfattelse, at der er behov for en form 

for kontrol med, at pengene går ud til de nødlidende, og altså ikke ender i hænderne 

på grådige virksomheder eller svage sjæle, der lader sig friste af muligheden for 

”gratis” penge. Så selvom regeringen udtaler, at den ”grundlæggende har utrolig 

stor tillid til dansk erhvervsliv, og at de virksomheder, der søger om hjælp, rent 

faktisk har brug for hjælp i den givne situation, som vi står i” (Pressemøde i 

Erhvervsministeriet 09.04.2020), så argumenterer jeg, at regeringen med kravet 

om revisorhjælp alligevel må opleve et særligt behov for at have garanti for og tillid 

til, at tingene går ordentligt til i en tid, hvor landet befinder sig midt i en uforudset 

og meget alvorlig situation og statskassen bogstavelig talt står åben på vid gab for at 

afhjælpe krisens konsekvenser.  

Assistance fra en revisor synes således ikke at træde frem som en gold disciplin for 

regeringen, det vil sige kontrol for kontrollens skyld, men som noget, der tjener et 

højere samfundsformål, således virksomhederne kan komme helskinnet gennem 

krisen. Jeg argumenterer således for, at denne alvorlige og ekstraordinære situation 

herhjemme ikke nødvendigvis behøver at indskrænke FSRs muligheder for senere 

at finde opbakning til dens hegemoniske projekt. Således bliver det i den 

kommende tid interessant at følge med i, hvorvidt det kommer til at lykkes FSR at 

finde politisk opbakning til at genindføre revisionspligten eller om coronakrisen 

måske alligevel ender med at sætte nye betingelser for, hvad vi kan forstå ved tillid 

og dermed, om revisionspligten bliver vedtaget eller ej.  
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6 | KAPITEL 
 

6. Samlet konklusion og perspektivering 

I dette kapitel vil jeg runde mit speciale af. Det indbefatter i første omgang at samle 

op på de analytiske fund om tillid og konkludere på den overordnede 

problemformulering og FSRs muligheder for at finde opbakning til genindførelse af 

revisionspligten. Dernæst en perspektivering, som vil have fokus på den valgte case. 

 

6.1 Samlet konklusion  

Det vakte min opmærksomhed, hvordan parter med helt modstridende interesser 

kan finde fælles tilslutning i begrebet tillid. Det burde i udgangspunktet være 

umuligt. Med afsæt i en konkret case om revisionspligten af danske virksomheder 

satte jeg mig derfor for at undersøge, hvordan tillid på én og samme tid kunne være 

svaret på at afskaffe og beholde revisionspligten. Mere konkret formulerede jeg 

følgende problemformulering: Hvordan kan tillid bruges til at skabe et hegemoni, 

der på den ene side taler imod revisionspligt og på den anden side for? For at kunne 

undersøge og konkludere på dette spørgsmål bedst muligt valgte jeg at trække på 

Laclau og Mouffe, hvis diskursteori og analytiske begreber kunne tilbyde mig et 

særligt blik for politiske konflikter og kampe om meningsdannelse.  

Specialet startede med en artikulationsanalyse, hvor jeg fremanalyserede, hvordan 

først regeringen og dernæst FSR meningsbestemte det tomme udtryk tillid ved at 

koble hver deres tillidsdiskurs, eller hegemoniske projekt, til det. Det gjorde jeg 

mere konkret ved at identificere, hvordan de to parter hver især artikulerede en 

række forskellige elementer i relation til det tomme udtryk. Den optegnede 

ækvivalenskæde på regeringens side så således ud: ’frihed’, ’uspecificeret kontrakt’, 

’ærlige virksomheder’ og ’kendskab’. Det fik mig til at argumentere for, at 

regeringens tillidsdiskurs var ”belagt” med risiko. Jeg fik altså øje på, at regeringen 

artikulerede en overordnet vilje til at løbe en risiko mod forventet fordel, hvorfor jeg 
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dømte deres diskurs til at være en ’risikotillidsdiskurs’. Den optegnede 

ækvivalenskæde på FSRs side indeholdt følgende elementer: ’kontrol’, ’specificeret 

kontrakt’, ’uærlige virksomheder’ og ’fuld viden’. Det fik mig til at argumentere for, 

at FSRs tillidsdiskurs var ”belagt” med sikkerhed. Til forskel fra regeringen 

handlede tillid her ikke om at løbe risici mod forventet fordel, men i langt højere 

grad om at kunne vide sig helt sikker på og skabe forudsigelser om den forventede 

fordel. Det fik mig til at konkludere, at FSRs diskurs var en 

’sikkerhedstillidsdiskurs’.    

De analytiske resultater fra artikulationsanalysen førte jeg med ned i en 

antagonismeanalyse med det formål at vise, at sammenholdes elementer fra de to 

hegemoniske projekter, så fremstår de modsatrettede på et sådant niveau, at de to 

projekter kan konkluderes at stå i en antagonistisk relation til hinanden. Nærmere 

bestemt identificerede jeg, hvordan ækvivalenskæden i regeringens tillidsdiskurs 

uden videre kunne indtage pladsen som FSRs tillidsdiskurs’ radikale andethed og 

omvendt. Når tillid hos regeringen blev et spørgsmål om mere arbejdsfrihed og 

mindre revisorkontrol, blev det lige omvendt for FSR et spørgsmål om mindre 

arbejdsfrihed og mere revisorkontrol osv. Så når tillid på én og samme tid kan 

bruges til at skabe et hegemoni, der taler imod og for revisionspligten, konkluderer 

jeg, at det skyldes, at tillid er et tomt udtryk, der ikke lader sig entydigt definere, 

men kan meningsudfyldes og forstås så radikalt forskelligt, at den ene part kan tale 

om tillid uden samtidig overhovedet at kunne få blik for, at den anden part faktisk 

også taler om tillid og omvendt. 

Jeg brugte derefter mine analytiske resultater om tillid til en praksisorienteret 

diskussion om FSRs muligheder for at få revisionspligten genindført. Jeg 

argumenterede først for, hvordan regeringsskiftet fra en borgerlig til en 

socialdemokratisk regering i sommeren 2019 har skabt nye muligheder for 

revisionspligten. Det fandt jeg belæg for i den socialdemokratiske regerings 

overordnede ønske om at genoprette tilliden til erhvervslivet gennem øget kontrol. 

Altså fik jeg blik for, at regeringen udtrykker en opfattelse af, at tillid afhænger af 
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kontrol, hvilket var den samme argumentationsform, som jeg fandt i FSRs 

konstruktion af tillid. Dernæst argumenterede jeg for, at nok ikke engang 

coronakrisen, som ellers er en ekstraordinær situation, der sætter den almindelige 

politiske dagsorden ud af spil ville komme til at rykke ved regeringens politiske 

projekt om tillid og dermed muligheden for revisionspligt, fordi regeringens 

tillidsforståelse også synes at være på spil i deres håndtering af krisen på det 

erhvervsrettede område.    

 

6.2 Perspektivering  

Specialet rundes af med en samfundsorienteret perspektivering, der argumenterer 

for, at den valgte case om revisionspligt reflekterer eller er et ”symptom” på en 

større aktuel samfundsproblematik.  

Den senere tid har vi herhjemme været vidner til en række sager om snyd med 

udbytteskat, hvidvask, svindel i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, systematisk 

brug af momskarruseller, skatteunddragelse og tyveri af satspuljemidler i 

Socialstyrelsen. Disse sager er kendetegnet ved, at de er med til at underminere et 

af de vigtigste fundamenter i vores velfærdssamfund og demokrati, nemlig tilliden 

til vores medmennesker, de samfundsbærende institutioner og erhvervslivet.  

Medierne fulgte eksempelvis sagen om svindel i Socialstyrelsen tæt og berettede om 

en arbejdskultur baseret på en høj grad af tillid til den enkelte ansattes arbejde, som 

i dag er erstattet af en intern kontrolenhed, som skal sikre, at samfundet igen kan 

have tillid til det offentlige, og at styrelsens medarbejdere forvalter pengene 

ordentligt. På skatteområdet indtaster virksomhederne selv deres moms- og 

skatteopgørelser, og for de fleste virksomheders vedkommende har de jo ingen pligt 

til at bruge en revisor til at gå tallene igennem. Der har været en tillid til 

virksomhederne, som nu erstattes med en ny reform af skattekontrollen, som ifølge 

regeringen bliver helt afgørende for tilliden til skattevæsenet, erhvervslivet og til, at 

alle bidrager med sit til fællesskabet.    
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Jeg har således en forventning om, at jeg ved at erstatte casen om revisionspligt 

med en af de andre ovenfor nævnte sager ville kunne spore mig frem til og 

identificere lignende artikulationsmønstre og konflikter om tillid i skellet mellem 

arbejdsfrihed og kontrol. Er tillid noget, som vi i udgangspunktet bare kan have til 

hinanden og bliver vi ”mindre” af at blive mødt med kontrol eller afhænger tillid 

omvendt af kontrol? Jeg argumenterer således, at casen om revisionspligt ikke er et 

enestående eksempel på, at tillid er konfliktstof, men at eksemplet taler sig ind i en 

langt større aktuel samfundsdebat om, hvordan vi bedst muligt værner om den 

tillid, som er hele fundamentet under vores velfærdssamfund og demokrati.  

Hvis vi stadig skal være verdensmestre i tillid og demonstrere, at det også er ”en 

god forretning”, er det måske i virkeligheden på tide, at vi tvinges til at tage vores 

tillidsopfattelse op til revision?   
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om statsautoriserede og registrerede revisorer. Fremsættelse af lovforslag, 1., 2., og 3. 
behandling i tidsperioden november 2005-marts 2006 
Link: https://www.ft.dk/samling/20051/lovforslag/L50/som_fremsat.htm 
 

Planer, strategier, analyser og øvrige publikationer | 
 
Analyse: Coronavirus presse tusindvis af selskabers økonomi 
Udgivet af FSR – danske revisorer, marts 2020, hentet ned den 2. maj 2020 
Link: 
https://www.fsr.dk/Files/Files/Dokumenter/Politik%20og%20analyser/Analyser/2020/F
INAL_Coronavirus%20presser%20tusindvis%20af%20selskabers%20økonomi.pdf 

 
SIGNATUR: Temanummer om tillid 
FSR – danske revisorers medlemsmagasin, november 2019, side 12-14  
https://www.fsr.dk/Files/Files/Dokumenter/Værktøjer/SIGNATUR/Magasiner/SIGNAT
UR%20nummer%204_%202019.pdf 
 
Når troværdighed tæller 
Strategi for FSR – danske revisorer, 2019-2012, hentet ned den 2. maj 2020,  
Link: 
https://www.fsr.dk/Files/Files/Dokumenter/Om%20FSR/Strategi%20og%20Organisatio
n/Strategi/Når%20troværdighed%20tæller%20-%20strategi%202019-21.pdf 

Analyse: Hvornår er små virksomheder små? 
Udgivet af Danmarks Statistik oktober 2016, hentet ned den 28. marts 2020 
Link: https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetAnalyse.aspx?cid=27867 

Revision og årsregnskaber: Hvem står på mål for regnskabet? 
Udgivet af FSR – danske revisorer og Erhvervsstyrelsen, 2014 
Hentet ned den 2. februar 2020 
Link: https://www.danskrevision.dk/media/240980/fsr-revisionsfolder.pdf 
 
Afbureaukratiseringsplan for det erhvervsrettede område 
Let administration, marts 2009 
Udgivet af regeringen (VK-regering) 
Hentet ned den 15. januar 2020 
Link: https://www.ft.dk/samling/20081/almdel/eru/bilag/169/653295.pdf 
 
 
 
 

https://www.ft.dk/samling/20051/lovforslag/L50/som_fremsat.htm
https://www.fsr.dk/Files/Files/Dokumenter/Politik%20og%20analyser/Analyser/2020/FINAL_Coronavirus%20presser%20tusindvis%20af%20selskabers%20økonomi.pdf
https://www.fsr.dk/Files/Files/Dokumenter/Politik%20og%20analyser/Analyser/2020/FINAL_Coronavirus%20presser%20tusindvis%20af%20selskabers%20økonomi.pdf
https://www.fsr.dk/Files/Files/Dokumenter/Værktøjer/SIGNATUR/Magasiner/SIGNATUR%20nummer%204_%202019.pdf
https://www.fsr.dk/Files/Files/Dokumenter/Værktøjer/SIGNATUR/Magasiner/SIGNATUR%20nummer%204_%202019.pdf
https://www.fsr.dk/Files/Files/Dokumenter/Om%20FSR/Strategi%20og%20Organisation/Strategi/Når%20troværdighed%20tæller%20-%20strategi%202019-21.pdf
https://www.fsr.dk/Files/Files/Dokumenter/Om%20FSR/Strategi%20og%20Organisation/Strategi/Når%20troværdighed%20tæller%20-%20strategi%202019-21.pdf
https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetAnalyse.aspx?cid=27867
https://www.danskrevision.dk/media/240980/fsr-revisionsfolder.pdf
https://www.ft.dk/samling/20081/almdel/eru/bilag/169/653295.pdf
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Vækst med vilje 
Maj 2002 
Udgivet af regeringen (VK-regering) 
Hentet ned den 15. januar 2020 
Link: http://www.stm.dk/multimedia/V_kst_med_vilje.pdf 
 
Konkurrenceevnepakken 
Januar 2002 
Udgivet af regeringen (VK-regering) 
Hentet ned den 15. januar 2020 
Link: http://www.stm.dk/multimedia/Konkurrenceevnepakken.pdf 
 
  
 

Debatindlæg | 

Ugens Kommentar: Fokus på værdien af årsregnskaber 
FSR - danske revisorer 14. november 2019, hentet ned den 2. maj 2020 
Link: https://www.fsr.dk/fokus-paa-vaerdien-af-aarsregnskaber 
 

Ugens Kommentar: Velkommen til en ny regering og ny ressortminister 
FSR – danske revisorer, 27. juni 2019, hentet ned den 1. maj 2020 
Link: https://em.dk/media/12216/bilagsrapport-undersoegelse-af-det-fremadrettede-
behov-for-revisionspligt.pdf 

Debat: Nedbrydningen af skattesystemet er den største skandale i nyere 
danmarkshistorie 
FSR – danske revisorer, 25. juni 2019, hentet den 2. maj 2020 
Link: https://www.fsr.dk/nedbrydningen-af-skattesystemet-er-den-stoerste-skandale-i-
nyere-danmarkshistorie 

Debat: Ordentlighed skal betale sig – ikke snyd  
FSR – danske revisorer bragt i jyllands-posten, 27. april 2019, hentet ned den 2. maj 2020 
Link: https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE11339613/ordentlighed-skal-kunne-
betale-sig-ikke-snyd/ 

Ugens Kommentar: Mangel på tillid har en pris for erhvervslivet og 
samfundet 
FSR – danske revisorer, 21. februar 2019, hentet ned den 1. maj 2020 
Link: https://www.fsr.dk/mangel-paa-tillid-har-en-pris-for-erhvervsliv-og-samfund 

 
Ugens Kommentar: Revisionspligt: Regeringens egne analyser viser værdien 
af en revisionspåtegning 
FSR – danske revisorer, 31. januar 2019, hentet ned den 2. maj 2020 
Link: https://www.fsr.dk/revisionspligt-regeringens-egne-analyser-viser-vaerdien-af-en-
revisorpaategning 

http://www.stm.dk/multimedia/V_kst_med_vilje.pdf
http://www.stm.dk/multimedia/Konkurrenceevnepakken.pdf
https://www.fsr.dk/fokus-paa-vaerdien-af-aarsregnskaber
https://em.dk/media/12216/bilagsrapport-undersoegelse-af-det-fremadrettede-behov-for-revisionspligt.pdf
https://em.dk/media/12216/bilagsrapport-undersoegelse-af-det-fremadrettede-behov-for-revisionspligt.pdf
https://www.fsr.dk/nedbrydningen-af-skattesystemet-er-den-stoerste-skandale-i-nyere-danmarkshistorie
https://www.fsr.dk/nedbrydningen-af-skattesystemet-er-den-stoerste-skandale-i-nyere-danmarkshistorie
https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE11339613/ordentlighed-skal-kunne-betale-sig-ikke-snyd/
https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE11339613/ordentlighed-skal-kunne-betale-sig-ikke-snyd/
https://www.fsr.dk/mangel-paa-tillid-har-en-pris-for-erhvervsliv-og-samfund
https://www.fsr.dk/revisionspligt-regeringens-egne-analyser-viser-vaerdien-af-en-revisorpaategning
https://www.fsr.dk/revisionspligt-regeringens-egne-analyser-viser-vaerdien-af-en-revisorpaategning
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Ugens Kommentar: 2019: Et år i moralens, etikkens og ansvarlighedens tegn  
FSR – danske revisorer 03. januar 2019, hentet ned den 2. Maj 2020 
Link: https://www.fsr.dk/2019-et-aar-i-moralens-etikkens-og-ansvarlighedens-tegn 

Ugens Kommentar: FSR-indblik: Virksomhedernes valg eller fravalg af 
revision 
FSR – danske revisorer, 11. januar 2018, hentet ned den 2. maj 2020 
Link: https://www.fsr.dk/fsr-indblik-virksomheders-valg-eller-fravalg-af-revisor 

Ugens Kommentar: 31. Maj: Regnskabets time for mange virksomheder 
FSR – danske revisorer, 02. Juni 2016, hentet ned den 2. Maj 2020 
Link: https://www.fsr.dk/31-maj-regnskabets-time-for-mange-virksomheder 
 
Ugens Kommentar: Revisionen er ikke for revisorernes skyld, men for 
samfundets 
FSR - danske revisorer, 23. oktober 2015, hentet ned den 2. maj 2020 
Link: https://www.fsr.dk/revisionen-er-ikke-for-revisorernes-skyld-men-for-samfundets 
 
Ugens Kommentar: Ingen låner penge ud med bind for øjnene 
FSR – danske revisorer, 25. september 2015, hentet ned den 2. maj 2020 
Link: https://www.fsr.dk/ingen-laaner-ud-med-bind-for-oejnene 

 

Nyhedsartikler og pressemeddelelser | 

 
Erhvervsministeren til virksomhederne: Få din revisor til at forberede 
ansøgning nu 
Erhvervsministeriet, 03. april 2020, hentet ned den 15. april 2020 
Link: https://em.dk/nyhedsarkiv/2020/april/covid-19-erhvervsministeren-til-
virksomheder-faa-din-revisor-til-at-forberede-ansoegning-nu/ 
 
 
Se, hør eller læs: Her er hele Mette Frederiksens åbningstale 
Altinget, 1. oktober 2019, hentet ned den 2. maj 2020 
Link: https://www.altinget.dk/artikel/live-statsministerens-tale-fra-folketingets-aabning 
 
Revisorerne: Godt at regeringen sætter ind over for virksomheder, der 
mistænkes for svindel 
Pressemeddelelse, FSR – danske revisorer, 28. august 2018, hentet ned den 2. Maj 2020 
Link: https://www.fsr.dk/revisorerne-godt-at-regeringen-saetter-ind-over-for-
virksomheder-der-mistaenkes-for-svindel 

Regeringen vil bekæmpe skattesnyd med øget revisionspligt 
Berlingske, 2. august 2018, hentet ned den 15. april 2020 
Link: https://www.berlingske.dk/politik/regeringen-vil-bekaempe-skattesnyd-med-oeget-
revisionspligt 
 

https://www.fsr.dk/2019-et-aar-i-moralens-etikkens-og-ansvarlighedens-tegn
https://www.fsr.dk/fsr-indblik-virksomheders-valg-eller-fravalg-af-revisor
https://www.fsr.dk/31-maj-regnskabets-time-for-mange-virksomheder
https://www.fsr.dk/revisionen-er-ikke-for-revisorernes-skyld-men-for-samfundets
https://www.fsr.dk/ingen-laaner-ud-med-bind-for-oejnene
https://em.dk/nyhedsarkiv/2020/april/covid-19-erhvervsministeren-til-virksomheder-faa-din-revisor-til-at-forberede-ansoegning-nu/
https://em.dk/nyhedsarkiv/2020/april/covid-19-erhvervsministeren-til-virksomheder-faa-din-revisor-til-at-forberede-ansoegning-nu/
https://www.altinget.dk/artikel/live-statsministerens-tale-fra-folketingets-aabning
https://www.fsr.dk/revisorerne-godt-at-regeringen-saetter-ind-over-for-virksomheder-der-mistaenkes-for-svindel
https://www.fsr.dk/revisorerne-godt-at-regeringen-saetter-ind-over-for-virksomheder-der-mistaenkes-for-svindel
https://www.berlingske.dk/politik/regeringen-vil-bekaempe-skattesnyd-med-oeget-revisionspligt
https://www.berlingske.dk/politik/regeringen-vil-bekaempe-skattesnyd-med-oeget-revisionspligt
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Partier kræver eftersyn af revisionsregler: Flere firmaer skal have tjekket 
regnskabet 
DR, 1. november 2017, hentet ned den 15. april 2020 
Link: https://www.dr.dk/nyheder/penge/partier-kraever-eftersyn-af-revisionsregler-flere-
firmaer-skal-have-tjekket-regnskabet 
 
Tre bedragerisager der ændrede Danmark 
DR, 17. januar 1016, hentet ned den 2. maj 2020 
Link: https://www.dr.dk/nyheder/kultur/historie/tre-bedragerisager-der-aendrede-
danmark 
 
Forskningsprojekt: Danskerne verdens mest tillidsfulde folk 
Berlingske, 24. august 2005, hentet ned den 8. februar 2020 
Link: https://www.berlingske.dk/samfund/forskningsprojekt-danskerne-verdens-mest-
tillidsfulde-folk 
 
 

Hjemmesider | 
 
Erhvervsstyrelsen.dk  
Generel information om krav til indholdet af et regnskab 
Link: https://erhvervsstyrelsen.dk/krav-til-aarsrapportens-indhold 
 
fsr.dk  
General information om brancheforeningen, FSR – danske revisorer  
Link: https://www.fsr.dk/om-fsr 
 
stm.dk 
Generel information om regeringer gennem tiden  
Link: http://www.stm.dk/_a_1620.html 

https://www.dr.dk/nyheder/penge/partier-kraever-eftersyn-af-revisionsregler-flere-firmaer-skal-have-tjekket-regnskabet
https://www.dr.dk/nyheder/penge/partier-kraever-eftersyn-af-revisionsregler-flere-firmaer-skal-have-tjekket-regnskabet
https://www.dr.dk/nyheder/kultur/historie/tre-bedragerisager-der-aendrede-danmark
https://www.dr.dk/nyheder/kultur/historie/tre-bedragerisager-der-aendrede-danmark
https://www.berlingske.dk/samfund/forskningsprojekt-danskerne-verdens-mest-tillidsfulde-folk
https://www.berlingske.dk/samfund/forskningsprojekt-danskerne-verdens-mest-tillidsfulde-folk
https://erhvervsstyrelsen.dk/krav-til-aarsrapportens-indhold
https://www.fsr.dk/om-fsr
http://www.stm.dk/_a_1620.html

