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Abstract:  
The thesis deals with the auditor’s independency and professional secrecy. 
Both issues are of big importance for keeping the auditor´s trust. The thesis 
will investigate how far the auditors professional secrecy run and situations 
that are particularly complicated when it comes to keeping the professional 
secrecy. The thesis will also investigate which dilemmas there are when it 
comes to professional secrecy and independency. Another goal is to analyse 
situations where an auditor can run into a lot of difficulties concerning 
professional secrecy and independency. The difficulties will only be studied 
in an auditor’s perspective. The thesis is built upon the qualitative method. 
The theoretical method is a study of literature in the area of concern and also 
interview sessions with auditors. The thesis is built upon relevant literature, 
journals, academic publications, the Internet and interviews to increase 
reliability. The professional secrecy for an auditor run far and includes all 
information that an auditor gets access to during a commission of revision. 
 
The professional secrecy rules all situations with exceptions for suspicions 
of crime, the tax authority, others auditors involved in the commission, 
official receivers and company organs. Two complicated issues are auditors 
self check and own interests which can threaten the auditor’s independency. 
The auditor can´t do both a commission of revision and statement of 
accounts for the same client. It´s of great importance to keep separate the 
persons involved in revision and those involved in final accounts so the 
independency won´t be threatend. We think it´s doubtful that an assistant is 
allowed to do account, when an auditor from the same Audit Bureau audit 
the same client. We think that an issue like this can have an effect on the 
auditor’s independency. 
Keywords: The auditor, independent, the professional secrecy, complicated 
issues, self check, own interests 



 

Sammanfattning 
Uppsatsen handlar om revisorns oberoende och tystnadsplikt. Båda begreppen 
har stor betydelse för att revisorns förtroende ska bevaras. I uppsatsen utreds 
hur långt revisorns tystnadsplikt sträcker sig och vad det finns för situationer 
som gör det svårt för en revisor att vara oberoende. Det kommer även att 
utredas vilka dilemman det finns i samband med tystnadsplikten och 
oberoendet. Syftet med uppsatsen är att beskriva hur revisorn hanterar 
tystnadsplikten och oberoendet i sitt yrke. Syftet är även att försöka 
analysera situationer, där revisorn hamnat i svåra dilemman i förhållande till 
sin tystnadsplikt och oberoende. Problemen kommer endast att studeras 
utifrån revisorns perspektiv. 
 
Uppsatsen kännetecknas av kvalitativ metod. Tillvägagångssättet består av 
både en litteraturstudie och utförda intervjuer med revisorer. Uppsatsen 
hänvisar till relevant litteratur, tidskrifter, vetenskapliga artiklar, Internet och 
intervjuer. Det här tillvägagångssättet har valts för att skapa en bättre 
tillförlitlighet till uppsatsen. 
 
Revisorns tystnadsplikt sträcker sig väldigt långt och omfattas av all den 
information som revisorn får tillgång till under revisionsuppdraget. 
Tystnadsplikten gäller i alla situationer med undantag för brottsmisstankar, 
Skatteverket, medrevisor, konkursförvaltare och bolagsorganen. 
Självgranskningshotet och egenintressehotet är några av de svåra situationer 
som kan hota revisorns oberoende. Revisorn får inte utföra både 
redovisningsuppdrag och revisionsuppdrag åt samma klient. Vid uppdrag är 
det viktigt att verkligen hålla isär vilka personer som utför revision och vilka 
som utför årsredovisning och bokslut, för att oberoendeförhållandet inte ska 
hotas. Vi tycker det är tveksamt att en medarbetare får utföra redovisning när 
en revisor från samma revisionsbyrå har till uppgift att granska samma 
klient. Vi tror att en sådan situation kan inverka på oberoendet.  
 
 
 
 
Nyckelord: Revisor, oberoende, tystnadsplikt, svåra situationer, 
självgranskningshot, egenintresse. 
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1. Inledning 
I det här kapitlet presenteras bakgrunden till revisorns oberoende och 
tystnadsplikt. Utifrån bakgrunden formuleras en problemdiskussion som i sin 
tur leder fram till uppsatsens problemformulering. Vidare redogör vi för 
uppsatsens syfte. Dessa delar ska tillsammans med avgränsningen förtydliga 
vad som ska undersökas.    

1.1 Bakgrund 
Redan 1902 diskuterades begreppet tystnadsplikt i riksdagen. Riksdagen 
beslutade att det var bättre att revisorer hemlighöll information som de fått 
fram under revisionen, istället för att företagets affärshemligheter riskerades 
att komma allmänheten tillkänna (Cassel 1996, s. 181). Tystnadsplikten 
regleras främst i Aktiebolagslagen (ABL SFS 2005:551) och där 
framkommer vad revisorns tystnadsplikt omfattas av. Lagen tillåter dock att 
revisorn kan lämna ut obetydliga uppgifter om ett företag (Moberg 2006, ss. 
189-190).  
 
En anledning till att tystnadsplikten existerar är att revisorn ska få tillgång 
till känslig information. Om informationen lämnas frivilligt kan arbetet 
utföras effektivare. Enligt ABL SFS 2005:551 är företagsledningen skyldig 
att lämna den information som revisorn vill ha. För att det här ska vara 
möjligt, måste företagsledningen kunna lita på att informationen inte förs 
vidare. Det finns vissa begränsningar i revisorns tystnadsplikt. Om ledningen 
på en bolagsstämma, konkursförvaltare eller om polis i brottsmål begär 
uppgifter av revisorn är han skyldig att lämna ut dessa (Föreningen 
auktoriserade revisorer 1993, ss. 317-318).  
 
Revisorns oberoende har alltid varit ett hett diskussionsämne, eftersom 
förtroendet för revisionen kan äventyras om revisorn inte är oberoende 
gentemot sin klient. Begreppet oberoende innebär att en revisor inte ska 
påverkas av sin klient och andra intressenter. Under 1980-talet diskuterades 
revisorns oberoende i och med att regeringen ville effektivisera 
företagsrevisionen. Det talades om att införa upplysningsskyldighet mellan 
revisorerna och skattemyndigheten (nuvarande Skatteverket), men det 
infördes aldrig. I och med alla företagsskandaler i USA och Europa blossade 
samtalsämnet upp igen. En av de mest debatterade frågorna handlade om det 
fanns möjlighet att förena revisionsfunktionen och rådgivningsfunktionen till 
samma redovisningsklient. Den här frågan var av stor vikt vid 
lagstiftningsarbetet av Revisorslagen (RL SFS 2001:883) (Moberg 2006, ss. 
79-84).  
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I förarbetena till RL SFS 2001:883 tar man upp två saker som kan göra att 
intressenternas förtroende för revisionen minskar. Det första är att revisorn 
kan bli ekonomiskt beroende av klienten genom fristående rådgivning, så 
kallat egenintresse. Det andra är att det inte är bra om revisorn granskar sin 
egen rådgivning, så kallad självgranskning. För att komma tillrätta med 
revisorns egenintresse som kan medföra att oberoendet hotas, infördes ett 
förbud i RL SFS 2001:883 år 2002. Innebörden av förbudet är att en revisor 
inte får utöva sidoverksamhet som kan förstöra förtroendet för revisorn 
(Moberg 2006, ss. 79-84). 
 
I RL SFS 2001:883 finns en skyldighet för revisorn att avsäga sig uppdraget 
om denne misstänker att oberoendet rubbas (ibid). RL SFS 2001:883 reglerar 
bland annat att en revisor ska testa sitt oberoende genom analysmodellen. 
Analysmodellen ska pröva revisorns opartiskhet och självständighet. Med 
hjälp av modellen kan revisorn undersöka om uppdraget kan genomföras 
utan att förtroendet rubbas. De vikigaste aspekterna som testas är: 
egenintresse, självgranskning, partsställning, vänskap och skrämsel (ibid ss. 
93-94).  

1.2 Problemdiskussion 
Frågan är om analysmodellen och de regler som står i ABL SFS 2005:551 
och RL SFS 2001:883  räcker för att skapa ett oberoende mellan revisorn 
och dennes klient? Enligt Moberg (2006) har ett förbud som reglerar 
egenintresset  införts i RL SFS 2001:883. Trots att detta förbud finns, är vi 
osäkra på om en revisor verkligen kan vara helt oberoende mot sin klient 
eftersom klienten bland annat betalar revisorns arvode? Ett stort arvode kan 
medföra att revisorn inte granskar rättvist, eftersom han kan bli beroende av 
det höga arvodet. 
 
Att arbeta som revisor är inte alltid bekymmersfritt. Det är många lagar och 
regler att ta hänsyn till enligt Föreningen auktoriserade revisorer (1993). 
Revisorn har ett spelrum där denne kan avväga om olika situationer inkräktar 
på tystnadsplikten och oberoendeförhållandet. Ibland finns det vissa 
tveksamma situationer där revisorn kanske inte riktigt vet hur han ska agera. 
Om revisorn är beroende av sin klient, finns det då en möjlighet att revisorn 
inte bryter sin tystnadsplikt när denne egentligen borde? Vår förförståelse är 
att det kan vara svårt för en revisor att vara helt oberoende i alla situationer. 
Det finns många olika påtryckningar som en revisor kan bli utsatt för och det 
kan vara svårt för denne att hantera de svåra situationer som kan uppstå. En 
revisor kan kanske även riskera att bli beroende av sin klient. 
 
Enligt FAR (1993) finns det vissa begränsningar som gör att revisorn får 
bryta sin tystnadsplikt, utöver de som är nämnda i bakgrunden, till exempel 
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vid brottsmisstanke. Vi ställer oss då frågan om det finns andra faktorer och 
omständigheter som kan påverka en revisor att bryta sin tystnadsplikt? Hur 
fungerar tystnadsplikten internt på revisionsbyråer, pratar kollegor om sina 
klienter med varandra? Räcker aktuella lagar och rekommendationer till för 
att en revisor ska veta vad som gäller i alla situationer? Hur fungerar 
tystnadsplikten i revisorns vardagliga arbete? 

1.3 Problemformulering  
• Hur långt sträcker sig revisorns tystnadsplikt och hur hanterar 

revisorn tystnadsplikten? 

• Vad finns det för situationer som gör det svårt för en revisor att vara 
helt oberoende? 

• Vilka dilemman finns det i samband med tystnadsplikten och 
oberoendet? 

1.4 Syfte 
Syftet är att beskriva hur revisorn hanterar tystnadsplikten och oberoendet i 
sitt yrke, detta för att försöka utveckla teorin om ämnet. Syftet är även att 
försöka analysera situationer där revisorn hamnat i svåra dilemman i 
förhållande till sin tystnadsplikt och oberoende.  

1.5 Avgränsning 
Uppsatsen kommer endast att fokusera på hur situationen ser ut i Sverige, då 
det är lättare att få tillgång till denna information. Intervjuer kommer att 
utföras i Boråstrakten med fyra olika revisionsbyråer. Intervjupersonerna 
kommer att utgöras av revisorer som är aktiva inom revisorsyrket. 

1.6 Perspektiv 
Vi vill undersöka hur revisorn hanterar tystnadsplikten, oberoendet och vilka 
dillemman som kan uppstå i samband med dessa begrepp. Problemet 
kommer att studeras utifrån revisorns perspektiv. 

1.7 Uppsatsens disposition 
Kapitel två inleds med en sammanfattning av teorin och vidare presenteras 
annan relevant teori. Teorin ska utgöra ett stöd vid uppsatsskrivandet och ge 
en allmän förståelse av ämnet.  Vi redogör även för relevanta lagar som 
behandlar revisorns tystnadsplikt och oberoende. Tanken är att den 
teoretiska referensramen ska vara till hjälp för att besvara vår 
problemformulering. 
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I kapitel tre beskriver vi vilket angreppssätt och vilka 
datainsamlingsmetoder som tillämpas i uppsatsen. Angreppssättet beskriver 
uppsatsens genomförande, för att kunna svara på problemformuleringen. 
Kapitlet redogör även för uppsatsens tillvägagångssätt för att höja rapportens 
validitet och reliabilitet. 
 
Kapitel fyra inleds med en introduktion av det empiriska 
tillvägagångssättet. Vi presenterar även en sammanställning av våra 
personliga intervjuer med revisorer. Resultatet av den empiriska 
undersökningen ska hjälpa till att besvara uppsatsens problemformulering. 
 
Kapitel fem inleds med en analysmodell som beskriver hur vi kommit fram 
till uppsatsens analys. Vi analyserar med utgångspunkt från den empiriska 
undersökningen och den teoretiska referensramen. Analysen utförs från de 
väsentligaste delarna av den empiriska undersökningen kopplad till de 
väsentligaste delarna av den teoretiska referensramen. 
 
I kapitel sex återges och besvaras uppsatsens problemformulering. Svaren 
baseras på den information som framkommit från den teoretiska och 
empiriska undersökningen.  
 
I kapitel sju redogör vi för våra egna slutsatser som framkommit under 
uppsatsskrivandet, med utgångspunkt från problemdiskussionen och syftet. 
Vi ger även fyra olika förslag på framtida forskning inom ämnesområdet. 
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2. Teoretisk referensram 
Vi inleder kapitlet med en sammanfattning av teorin. Därefter beskriver vi 
relevant teori inom området revisorns oberoende och tystnadsplikt. Viktiga 
delar som presenteras är analysmodellen, FAR: s yrkesetiska regler och 
relevanta lagar som styr oberoendet och tystnadsplikten.  

2.1 Teoretisk abstraktion 
Den teoretiska referensramen omfattar en redogörelse för begreppen 
revisorns tystnadsplikt och oberoende. De här begreppen är viktiga med 
utgångspunkt från uppsatsens problemformulering och syfte. Kapitlet inleds 
med en allmän beskrivning av vad begreppet revision innebär. Revisionen är 
revisorns mest omfattande arbetsuppgift och revisorn ska vara oberoende 
mot sin klient vid revision. Både revisorns oberoende och tystnadsplikt 
regleras i ABL SFS 2005:551 och i RL SFS 2001:883, därför är det 
väsentligt att redogöra för dessa lagar i den teoretiska referensramen. I ABL 
SFS 2005:551 framkommer det att allt som en revisor får kännedom om 
genom sitt revisionsuppdrag omfattas av tystnadsplikten. I RL SFS 2001:883 
ingår den viktiga analysmodellen som används för att pröva revisorns 
oberoende. I modellen testas revisorns egenintressehot, självgranskningshot, 
partsställningshot, vänskapshot och skrämselhot. 
 
Om en revisor inte hanterar oberoendet på rätt sätt så är Revisorsnämnden 
(RN) den myndighet som tar emot en anmälan. RN ska även se till att god 
revisorssed och god revisionssed förbättras på ett lämpligt sätt. Därför tycker 
vi det är viktigt att redogöra för begreppen god revisorssed och god 
revisionssed. Även begreppet god redovisningssed tas upp eftersom det 
påverkar hur revisorn agerar i sin yrkesutövning. Dessa seder är viktiga så att 
revisorn vet hur han ska agera i vissa svåra situationer. 
Branschorganisationen för revisorer och rådgivares (FARSRS) huvudsakliga 
syfte är att fastställa god revisors- och revisionssed och även seden för 
fristående rådgivning inom revisionsområdet. Det kan bli problem med 
revisorns oberoende om denne utövar fristående rådgivning och revision hos 
samma redovisningsklient. Ett annat område som är problematiskt i samband 
med oberoendet är om revisorn både utför redovisning och revision hos 
klienten. 
 
Inom området tystnadsplikt är FARSRS: s yrkesetiska regler viktiga. 
Reglerna ger en bra vägledning för hur revisorn ska uppträda i revisorsyrket. 
Tystnadsplikten enligt FARSRS: s yrkesetiska regler innebär att en revisor 
inte får avslöja information som framkommit under arbetes gång för 

 5 



utomstående. Den viktiga informationen som revisorn får ta del av, får inte 
användas till revisorns fördel eller till skada för företaget.  

2.2 Vad är revision? 
Revision innebär att en oberoende person granskar företagets redovisning 
och förvaltning. De huvudsakliga arbetsmomenten inom revision består av 
att granska företagets interna kontroll och om företags redovisning och 
bokslut är korrekta. Den oberoende personen utgörs av en godkänd eller 
auktoriserad revisor (Föreningen Auktoriserade Revisorer 1993, s. 8-17). 
Revisionen ska försäkra att företagets resultaträkning avspeglar årets resultat 
på ett korrekt sätt och att balansräkningen återger företagets tillgångar, 
skulder och eget kapital på ett korrekt sätt (Broberg et al 1999, s. 21).  
 
Revision sammankopplas vanligtvis med årsredovisning och delårsrapport, 
men även med företagsöverlåtelser. Revision är nödvändigt för att näringsliv 
och samhälle ska kunna fungera och syftet med revisionen är att ge 
trovärdighet åt företagets ekonomiska information. Om revisorn inte hade 
granskat företagets redovisning, så hade intressenterna fått anlita någon 
annan person för att få reda på företagets trovärdighet. Grundkraven för att 
samhället ska ha förtroende för revision är att den bygger på: förtroende, 
kompetens, oberoende och tystnadsplikt. De här kraven finns reglerade i 
ABL SFS 2005:551, RL SFS 2001:883, revisorsförordningen och i särskilda 
föreskrifter publicerade av RN (FAR 2001, ss. 7-9). 

2.3 God revisorssed 
God revisorssed syftar främst till att reglera revisorernas yrkesmässiga 
uppträdande (Revisorsnämnden 2007). Revisorn har som allmän plikt att 
följa seden och visa att han har förtjänat det förtroende som en oberoende 
revisor kräver (Cassel, 1996, s. 62). God revisorssed tillämpas inte bara på 
revisorns aktuella uppdrag utan även inom den övriga verksamheten där 
revisorn kan få agera som rådgivare inom olika områden (FARSRS 2007). 
 
Arvodesregler omfattas även av god revisorssed, där det föreskrivs att en 
revisor oftast inte få ta ett resultatbaserat arvode. Seden ingår i de 
yrkesetiska regler som Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) och 
Svenska Revisorsamfundet (SRS) utfärdat för revisorernas verksamhet, där 
alla typer av uppdrag ingår (ibid).

2.4 God revisionssed 
Om en revisor använder begreppen risk och väsentlighet i samband med 
tillämpning av yrkesmässiga metoder så har han bättre underlag för att kunna 
uttala sig. Följs dessa punkter, innebär det att revisorn följer god 
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revisionssed (Cassel 1996, s. 65). God revisionssed innebär även för en 
revisor att beakta tystnadsplikten (Jerlinger 1996, s. 17).  
 
Enligt ABL SFS 2005:551 ska revision utföras i överensstämmelse med god 
revisionssed. Revision baseras på förtroende, kompetens, oberoende och 
tystnadsplikt. Dessa är de grundläggande kraven för att omgivningen ska 
kunna ha förtroende för revisionen. God revisionssed betyder god sed bland 
rutinerade revisorer som har stor integritet och professionellt omdöme. 
Seden utvecklas inte bara inom FARSRS utan även ute på revisionsbyråerna. 
Som nämnts tidigare är det RN som ansvarar för att god revisionssed 
utvecklas, men det är domstolarna som i högsta grad avgör innehållet i seden 
(FARSRS 2007).

2.5 God redovisningssed 
God redovisningssed är en rättslig standard som baseras på lag, praxis och 
rekommendationer. Seden innebär en förpliktelse att följa det som står i 
lagen och de redovisningsprinciper som fastställs i lagen. En viktig del är att 
årsredovisningen ska upprättas på ett översiktligt sätt och i 
överensstämmelse med god redovisningssed (FAR Samlingsvolym del 1 
2007, ss. 271, 2565). Något som måste beaktas och ge särskild betydelse är 
de allmänna råd och rekommendationer som ges av Bokförningsnämnden 
(BFN). På de områden där normgivning saknas av BFN tar 
Redovisningsrådet över (ibid s. 1565) (Cassel 1996, s. 61). 

2.6 FARSRS 
Den första september 2006 bildades FARSRS. Det var de två 
revisorsföreningarna FAR och SRS som gick samman med förhoppning om 
en ökad styrka med att förbättra och utveckla revisorsyrket med tillhörande 
yrkesområden. FARSRS utvecklar revisionsbranschen genom utbildning, 
rekommendationer, remissverksamhet och via sitt deltagande inom 
International Federation Accountants (IFAC). De cirka 4000 medlemmarna 
ska genom dessa olika utvecklingspunkter bidra till att skapa värden för sin 
omgivning (FARSRS 2007). 
 
FARSRS huvudsakliga syfte är att fastställa god revisors- och revisionssed 
och även seden för fristående rådgivning inom revisionsområdet. Något som 
även prioriteras är rådgivning angående yrkesfrågor till medlemmarna och 
nyhetsinformation till både revisorer, revisionsbyråer och deras kunder 
(ibid). FARSRS har utvecklat yrkesetiska regler, vilka har till syfte att ge 
vägledning och hjälp med frågor som rör god yrkessed (FAR 
Samlingsvolym del 2 2006, s. 119). 
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2.6.1 FARSRS yrkesetiska regler 

FARSRS yrkesetiska regler ska bidra till att ge vägledning och hjälp i de 
frågor som behandlar god yrkessed. De här reglerna ska förhoppningsvis 
medverka till att revisorerna strävar efter att bevara den goda seden och 
förtroendet från sin omgivning. Det finns nio olika yrkesetiska regler för en 
revisor att följa. 

 
 
• God yrkessed 
 
• Professionellt uppträdande 
 
• Organisation av verksamheten 
 
• Arvodesdebitering 
 
• Tystnadsplikt 
 
• Vidareutbildning 
 
• Yrkesutövning 
 
• Förhållande till kollegor 
 
• Publicitet och marknadsföring  

(FAR Samlingsvolym del 2 2006, s. 119). 
 
Nedan kommer endast de regler som har samband med uppsatsens 
ämnesområde att presenteras.  
 
Regel 1-God yrkessed 
En revisor ska iaktta god yrkessed och visa att denne tar beslut efter sitt goda 
omdöme och oberoende. Revisorn ska även kunna visa att man förtjänar det 
förtroende som yrket fordrar (FAR Samlingsvolym del 2 2006, ss. 120-129) 
(Cassel 1996, ss. 249-250). 
 
Regel 2-Professionellt uppträdande 
Under denna regel är det viktigt att revisorn utövar sitt yrke med 
självständighet och objektivitet. Om det gäller revisorrollen eller en mer 
rådgivande roll är det viktigt att uppdraget utförs med oberoende åsikter. 
Misstänker någon att revisorns oberoende är tvivelaktigt eller om revisorn 
själv känner detta, bör denne avsäga sig uppdraget (ibid).  
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Regel 3-Organisation av verksamhet 
Här ska man se till att verksamhetens samtliga uppdrag uppfyller det som 
beskrivs i regel 2, professionellt uppträdande. Det är alltså viktigt att 
revisorerna utför sina uppdrag med självständighet, objektivitet och 
oberoende (ibid).  
 
Regel 4-Tystnadsplikt 
Inom revisorns professionalistiska område hanteras tystnadsplikten och 
revisorn ska ge korrekta svar och inte komma med gissningar (Sten Eriksson 
Balans 2007:34). Tystnadsplikten innebär att en revisor inte får avslöja 
information som framkommit under arbetes gång för utomstående. Har 
denne däremot upplysningsplikt, professionell skyldighet eller berättigat 
tillstånd i övrigt så måste revisorn lämna den information som är begärd. 
Man får inte heller utnyttja information till sin fördel eller till skada för det 
reviderade företaget (FAR Samlingsvolym del 2 2006, ss. 120-129).  
 
Regel 5-Yrkesutövning 
Under denna regel är det viktigt att beakta god redovisningssed och god 
revisionssed vid yrkesutövande. Revisorn ska även genomföra sina uppdrag 
ordentligt, så att det resulterar i ett pålitligt underlag för bedömningar (ibid). 

2.7 Tystnadsplikten 
En revisor måste både vara oberoende och kompetent och den information 
som revisorn får fram under ett revisionsuppdrag får inte föras vidare. Det är 
viktigt att beakta dessa aspekter för att revisorns förtroende ska 
upprätthållas. Utomstående parter får endast ta del av den information som 
revisorn skriver i revisionsberättelsen. Revisorn har inte heller möjlighet att 
ge ytterligare synpunkter än det som står i revisionsberättelsen. En revisor 
har tystnadsplikt gentemot utomstående personer, nedan följer ett exempel 
på personer som en revisor har tystnadsplikt mot: 
 

• Enskilda aktieägare 
 

• Enskilda styrelseledamöter 
 

• Banker och andra kreditgivare 
 

• Anställda 
 

• Facket 
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• Journalister 

 
• Stat och kommun (med vissa undantag) 

 
• Kunder 

 
• Leverantörer (FAR 2001, ss. 49-51). 

 
Tystnadsplikten kan ibland utgöra ett besvärligt hinder för revisorn. En 
sådan situation kan vara om en revisor blir kritiserad och inte får någon 
möjlighet att försvara sig på grund av tystnadsplikten (ibid). Om en revisor 
bryter mot sin tystnadsplikt så kan han sanktioneras med böter eller fängelse 
i högst ett år. Oaktsamma brott gentemot tystnadsplikten resulterar endast i 
böter och i vissa mindre allvarliga överträdelser mot tystnadsplikten döms 
revisorn inte alls, enligt Brobergs tolkning av Brottsbalken (Broberg et al 
1999, s. 111).  

2.7.1 Tystnadsplikten enlig ABL 

Den gamla ABL trädde i kraft redan år 1975 och under åren har det hänt 
mycket, exempelvis har företagens miljö blivit allt mer globaliserad. Därför 
behövdes en förändring som ledde till att en ny ABL SFS 2005:551 stiftades. 
Den nya ABL började gälla från och med första januari, 2006. I Sverige 
finns det omkring 300 000 aktiebolag, som styrs av reglerna i ABL SFS 
2005:551 (Aktiebolagslagen 2007). ABL SFS 2005:551 nionde kapitel 
reglerar revisorns tystnadsplikt och oberoende och där finns även de 
viktigaste reglerna angående revision (FAR Samlingsvolym del 2 2006, s. 
56).  Se bilaga 1. 
 
I ABL SFS 2005:551 framgår att revisorerna ska få tillgång till alla 
räkenskaper och all information som de behöver för att kunna utföra sitt 
uppdrag. De har alltså insyn i företagets ekonomi och förvaltning och får 
tillgång till känslig information. En stor del av den känsliga informationen 
erhålls genom intervjuer med företagsledningen. Orsaken till att regeln om 
tystnadsplikten infördes i lagen är att det krävs en konfidentiell behandling 
av informationen som företaget lämnar ut. Ett offentliggörande av 
informationen skulle kunna medföra att affärshemligheter kommer 
allmänheten till känna och att företaget skadas (Föreningen auktoriserade 
revisorer 1993, ss. 317-323). 
 
Enligt ABL SFS 2005:551 får en revisor lämna ut information om ett företag 
som inte är skadligt. Det finns även en möjlighet för revisorn att lämna ut 
information om den har anknytning till revisionsuppdraget. En revisor får 
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lov att lämna ut uppgifter till personer som han måste diskutera 
revisionsuppdraget med om dessa tagit på sig att inte lämna uppgifterna 
vidare (Moberg 2006, ss. 190-193). 
 
Enligt nionde kapitlet 41 § ABL SFS 2005:551 framgår det att 
tystnadsplikten gäller vid alla företagets angelägenheter som revisorn genom 
sitt uppdrag får kännedom om. En revisor kan få information om ett företag 
på annat sätt än genom den egentliga granskningsverksamheten. Genom att 
utföra revision på ett företag får revisorn tillgång till information som även 
berör andra företag. Frågan är då om även sådan information omfattas av 
sekretessplikten. Svaret på denna fråga är inte enkel, men det är av 
avgörande betydelse att ta hänsyn till begreppet ”fullgörande av sitt 
uppdrag”. Uttrycket kan tolkas som att tystnadsplikten endast innefattar de 
uppgifter som revisorn får tillgång till genom det egentliga revisionsarbetet. 
Det finns också mycket som talar för att all information som en revisor får 
kännedom om under revisionsuppdraget innefattas av tystnadsplikten. I 
förarbetena till ABL SFS 2005:551 finns ingen vägledning till hur en sådan 
situation ska bedömas (Moberg 2006, ss. 190-193). 
 
I ABL SFS 2005:551 finns det ingen straffbestämmelse som reglerar om en 
revisor bryter mot tystnadsplikten, däremot regleras revisorns 
skadeståndsskyldighet i 29 kapitlet 2 § ABL SFS 2005:551. Där framgår det 
att revisorn kan bli ersättningsskyldig för skador som han uppsåtligen eller 
av oaktsamhet i sitt uppdrag vållat företaget. Det är endast ekonomisk skada 
som omfattas av skadeståndsrekvisitet. För att ABL SFS 2005:551 
skadeståndsregler ska vara tillämpliga krävs det att revisorn lämnat ut 
uppgifter om företaget till utomstående och att företaget lidit ekonomisk 
skada till följd av den inträffade händelsen. Om företaget anser att revisorn 
brutit mot sin tystnadsplikt, kan de tvinga revisorn att avgå från uppdraget 
(ibid). 
 
I vissa situationer är det nödvändigt för en revisor att bryta sin tystnadsplikt. 
En revisor har enligt lag upplysningsskyldighet mot polismyndighet, 
åklagarmyndighet och domstol. I ABL SFS 2005:551 framgår det att en 
revisor har skyldighet att lämna ut upplysningar om företaget om 
undersökningsledare i brottsmål kräver detta. Revisorn har även 
upplysningsskyldighet mot Skatteverket, medrevisor, konkursförvaltare och 
bolagsorganen (ibid). 
 
Den senaste förändringen för revisorerna är att de har anmälningsskyldighet 
vid misstanke om brott, vilket kan påverka tystnadsplikten. I och med det här 
utökades revisorns roll till att även få en brottsförebyggande roll, utöver sin 
kontrollfunktion. Denna förändring blev lag år 1999 i den före detta ABL. 
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Lagen gäller vid allvarliga brott som till exempel: bedrägeri, förskingring, 
brott mot borgenär och skattebrott (Larsson 2004, ss. 6-23). 

2.8 Revisorns oberoende 
Under de senaste åren har revisorns oberoende diskuterats vid ett flertal olika 
tillfällen. Framförallt har det debatterats i samband med företagsskandalerna 
i bland annat USA och Europa. En av de viktigaste frågorna som tagits upp 
är om det går att sammanföra revisorsfunktionen och rådgivningsfunktionen 
till samma klient. Denna fråga spelade stor roll i arbetet med den nya RL 
SFS 2001:883 som började gälla från första januari år 2002. Diskussionen 
handlade om det är lämpligt att revisorn biträder sin klient med rådgivning 
och då är det viktigt att skilja mellan revisionsrådgivning och fristående 
rådgivning. Revisionsrådgivning ligger inom området revisionsverksamhet 
och är i princip alltid tillåten (Moberg 2006, ss. 80-81).  

2.8.1 Revisorns dubbla roller 

De dubbla roller som en revisor har är en unik situation. En revisor ska 
minska fel och se till att olika affärer flyter på i näringslivet genom att 
kontrollera den ekonomiska redovisningen. I rådgivningsfunktionen har 
revisorn en mer serviceinriktad roll angående ekonomiska frågor. Dessa två 
roller är en förutsättning för varandra (Sten Eriksson Balans 2007:34). 
Bilden nedan visar hur revisorn balanserar mellan rådgivnings- och 
revisionsrollen och de viktiga begrepp som revisorn måste ha i åtanke i sin 
yrkesutövning. 

 
Figur 1. Revisorsrollen. (Sten Eriksson Balans, 2007:34). 
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Om revisorns kontrollroll blir för stark och denne bryter sin tystnadsplikt 
mot till exempel staten, så resulterar det i att förtroendet för revisorn minskar 
och företagen vill då gärna inte lämna ifrån sig viktig information. Får inte 
revisorn tillräckligt med information så försämras kvalitén på arbetet. Om 
däremot rådgivningsfunktionen blir för betydande kan detta inverka på 
revisorns oberoende i förhållande till sina klienter. En sådan situation kan 
resultera i att omgivningens förtroende minskar för revisionsbranschen. Det 
är viktigt att en revisor följer aktuella lagar och rekommendationer för att 
både behålla omgivningens och sina klienters förtroende (Sten Eriksson 
Balans 2007:34). 

2.8.2 Revisorns etik och moral 

Inom området etik och moral ska revisorn se till att sin klient alltid har som 
mål att följa gällande lagar och rekommendationer. En hög moral och 
kunskap leder till kvalité på utfört arbete, samt garanti och förtroende hos 
klienter och intressenter (ibid). 
 
Revisorer har uttryckt sin sympati över att oberoendet både är en etisk och 
professionell fråga. En del av lösningen kan vara att lägga mer vikt vid 
professionell etik när det gäller revisorns oberoende. Något som även 
diskuteras är om revisorn verkligen kan vara helt oberoende då de väljs ut 
och betalas av sina klienter. Det nämns fyra punkter som berör revisorns 
oberoende: ärlighet, integritet, objektivitet och ansvar. Med oberoende 
menas att revisorn ska undvika alla typer av relationer med sina klienter, 
framförallt undvika relationer som leder till att revisorn får ett personligt 
intresse i till exempel sin klients företag. Revisorns oberoende är den 
viktigaste aspekten att ta hänsyn till för att bevara omgivningens intresse och 
förtroende för revisorn och dennes arbete (Santago, Skousen & Vanasco 
1997).  

2.8.3 Intressenternas påverkan på revisorn 

För ett företag är det viktigt att deras ekonomiska information är tillförlitlig. 
Företags intressenter måste kunna lita på att revisionen är gjord av 
oberoende revisorer och att den är riktad till företagets alla intressenter 
(Moberg 2006, s. 79). En revisor har flera olika intressenter att tillfredställa, 
dock är den främsta uppgiften att tillgodose aktieägarnas och 
fordringsägarnas intressen. Om någon intressent har skäl att ifrågasätta 
revisorns oberoende minskar klientens värde av revisionen (Föreningen 
auktoriserade revisorer 1993, s. 292).  
 
Även om revisorerna skulle utöka revisionsprocessen är det ändå inte säkert 
att revisorerna tillmötesgår alla intressenters behov. Med utökad 
revisionsprocess menas att revisorn ska granska ännu mer detaljer. Revisorer 
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bör fortsätta att utveckla granskningsåtgärderna tills intressenterna är nöjda. 
Revisorn tror att det finns en positiv sammankoppling mellan aktieägarnas 
förtroende för granskningen genom en utökad revisionsprocess. Enligt 
revisorerna är nackdelen med en eventuell utökning av revisionsprocessen 
att de är rädda för att förlora sina klienter. Då revisorerna är rädda för att 
förlora sina klienter kan deras oberoendeförhållande ifrågasättas (Arnold, 
Bernardi &, Neidermeyer 1999). Bilden nedan visar alla intressenter som 
revisorn måste tillgodose och vara oberoende gentemot. 

 
Figur 2. Intressentmodellen. Källa: Egen bearbetning.  (Utvecklad från Föreningen 
auktoriserade revisorer 1993). 

2.8.4 Kan en revisor vara helt oberoende? 

Revisorns oberoende och yrkeskompetens är några av de viktigaste 
redskapen för att garantera revisionens kvalité och utgör därför en viktig del 
i revisorsyrket (Moberg 2006, s. 79).  
 
Vad menas då egentligen med revisorns oberoende? I grund och botten står 
det för att revisorn på egen hand och opartiskt ska ta ställning till inhämtad 
information och även kunna yttra sin åsikt om den erhållna informationen. 
Till stöd i sitt vardagliga arbete har revisorn bland annat lagföreskrifter och 
andra skrivna dokument som är framställda av praxis. På senare år har 
förväntningarna på revisorns arbetsförmåga ständigt ökat och detta leder i 
sin tur till att klienternas besvikelse ökar. Denna omständighet kan möjligen 
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bidra till att revisorns agerande och oberoende ifrågasätts (Föreningen 
auktoriserade revisorer 1993, ss. 115-122).  
 
Det finns två olika varianter av oberoende, faktiskt och synbart oberoende. 
Enligt svenska regler räcker det inte att en revisor enbart är faktiskt 
oberoende utan måste även uppfattas som oberoende av omgivningen. Något 
som flitigt har diskuterats är hur oberoendet påverkar revisorns bedömningar 
vid olika fall. Omständigheter som jävsförhållanden och att revisorn skulle 
vara ekonomiskt beroende av sin klient är aspekter som har en mindre 
betydelse. Revisorn påverkas mer av personliga faktorer än av yttre 
omständigheter i ett enskilt fall (Föreningen auktoriserade revisorer 1993, ss. 
157-158).  
 
Med beaktande av ovanstående argument skriver Föreningen auktoriserade 
revisorer (1993) att det inte finns någon situation där en revisor kan vara 
fullständigt oberoende. Revisorn är alltid mer eller mindre beroende av sin 
klient och den verksamhet som ska granskas. Problemet blir att vara neutral 
trots att man är lite beroende av det som undersöks. En revisors oberoende 
kan enbart bedömas av dennes faktiska handlande i förhållande till 
existerande omständigheter (ibid s. 158).  
 
Cassel (1996) skriver i sin bok att han tycker att revisorer har en stark 
svaghet inom revision och det är att de inte är tillräckligt oberoende. 
Revisorns oberoende är helt enkelt för svag och bör stärkas. I en 
undersökning som utförts av Bartlett säger revisorerna att det finns 
situationer då de är oroliga för att oberoendeförhållandet inte upprätthålls. 
Sådana situationer kan uppstå vid till exempel rättegång, stora arvoden och 
vid en eventuell klient förlust och vid annat samarbete med klient (Arnold, 
Bernardi &, Neidermeyer 1999).  

2.8.5 Oförenliga uppdrag hos en klient 

En revisor bör vara medveten om de faktorer som påverkar 
granskningsmiljön, som kan påverka inflytandet eller skada revisorns 
oberoende. Allt detta för att säkerställa investerarnas förtroende. Till 
exempel har avkastningen från andra tjänster än granskningsåtgärder blivit 
allt viktigare för företagen för att öka lönsamheten. En revisor kan genom en 
sådan situation lättare bli beroende av lönsamheten från dessa tjänster. Ett 
annat exempel där revisorns oberoende riskerar att bli ifrågasatt är om 
revisionsklienten anlitar andra personer från samma företag, där revisorn är 
verksam för antingen redovisningsarbete eller finansiellt arbete (ibid). 
 
Det är tillåtet för en revisor att ha olika konsultuppdrag hos samma klient. 
När ett konsultuppdrag kombineras med ett revisionsuppdrag kan det 
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däremot skapa problem. Det har varit en het diskussion om det är förenligt 
att kombinera revisionsuppdrag med redovisningstjänster. Revisorns 
oberoende kan komma att ifrågasättas om han utför konsultuppdrag och 
revisionsuppdrag hos samma klient. Argumentet är att det kan vara svårt för 
revisorn att i granskningen utföra kritik mot sin egen konsult rådgivning. Det 
är som mest känsligt om revisorn eller någon kollega som ingår i 
revisionsgruppen har deltagit i bokföringsarbetet eller bokslutsarbetet 
(Föreningen auktoriserade revisorer 1993, ss. 291-295). 
  
En annan känslig situation kan vara om revisorn i konsultuppdraget lämnat 
råd i affärsmässiga sammanhang. I sådana situationer kan revisorn bli 
kritiserad för de råd han lämnat till klienten. I Sverige har vi till skillnad från 
övriga länder en skyldighet att lämna förvaltningsrevision och det här 
medför att revisorer i Sverige lättare uppmärksammas i en sådan 
konfliktsituation (Föreningen auktoriserade revisorer 1993 ss. 291-295). 
 
Det finns tydliga anvisningar för vilka regler som gäller för att få kombinera 
redovisningsuppdraget med revisionsuppdraget. Revisorn får personligen 
inte hjälpa till med en revisionsklients bokföring. Däremot får en annan 
person på revisionsbyrån som inte har hand om revisionsarbetet hjälpa till 
med bokföringen, med undantag från grundbokföring och klientens kontroll 
över denna. Klientens eget ansvar vid grundbokföring är att fastställa 
affärshändelsernas existens och fullständighet (ibid). 
 
Revisorn får inte hjälpa till med bokslutsarbetet förutom att lämna råd och 
anvisningar. Även här tillåts en annan anställd på revisionsbyrån att hjälpa 
till med bokslutsarbetet om personen inte medverkar i revisionsarbetet. En 
förutsättning till att få arbeta på det här sättet är att revisionsbyrån måste 
göra klienten uppmärksam på åtgärdernas innebörd och klientens eget 
ansvar. I sammanhanget är det viktigt att tillämpa jävsreglerna för att 
undvika en jävsituation. Det är egentligen inte förbjudet för en revisor att 
hjälpa till med bokföringen, men i en sådan situation måste revisorn avsäga 
sig uppdraget (ibid). 
 
Det finns flera situationer som kan vara tveksamma med hänsyn till 
oberoendeförhållandet. Ett exempel är om revisorns svärföräldrar äger aktier 
i en revisionsklients företag. Ett annat exempel kan vara om en kollega som 
inte ingår i revisionsuppdraget äger aktier i en annan revisors klients företag. 
Från ett utomstående perspektiv kan oberoendeförhållandet ifrågasättas. 
Däremot är det tveksamt hur mycket dessa situationer påverkar resultatet av 
revisionen (Almer & Olazabal 2001). 
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2.8.6 Verkligt fall som berör revisorns oberoende 
Fermenta AB var ett företag som inriktade sig på bioteknik. Företaget 
grundades av Refaat El-Sayed år 1981. Under de första åren steg Fermenta 
AB: s aktier som en raket på börsen. Allt förändrades år 1986, då det 
avslöjades att Refaat El-Sayed inte hade doktorerat i biokemi som han hade 
påstått. I och med avslöjandet föll företagets aktier radikalt och Refaat El-
Sayed tvingades att avgå, eftersom det även uppmärksammats 
tvivelaktigheter angående företags redovisning (Wikipedia 2007). 
 
Fermenta fallet är ett välkänt fall som handlade om hur företaget sköttes och 
hur ledning och revisorer skötte sina uppdrag enligt den före detta ABL. Det 
gick rykten om att ägaren till företaget manipulerade aktiekursen. Ägaren till 
Fermenta var även VD i företaget och börsen krävde att det här inte skulle få 
vara tillåtet. Det har framkommit att företagets redovisningssystem inte varit 
fullständigt och externa revisionsbyråer har fått hjälpa till för att få fram 
koncernens bokslut (Föreningen auktoriserade revisorer 1993, ss. 629-632). 
 
De revisorer som utförde revisionsuppdraget i Fermenta företaget hade även 
varit starkt delaktiga i redovisningen. Genom denna situation minskar 
oberoendet i revisionen. Enligt Göran Raspe så vore ett alternativ för att 
stärka oberoendet att införa mer än en revisor eller i fallet Fermenta fler 
revisionsbyråer. Konsekvensen bör bli att det blir svårare för ledningen att 
påverka två oberoende parter. En sådan situation gör även att det 
ekonomiska beroendet minskar hos revisionsbyråerna (ibid ss. 635-636).   
 
I samband med Fermentafallet har även tystnadsplikten diskuterats. Om 
revisorerna hade oklarheter diskuterades problemet med ledningen, men 
fördes därifrån inte vidare. Av debatten framkommer ett förslag om att 
rapporteringskrav borde införas även till andra grupper förutom ledningen 
till exempel fondbörsen (ibid). 

2.9 Revisorslagen 
I proposition 2000/01:146 sägs det att en omständighet som kan inverka på 
revisorns oberoende är den fristående rådgivningen till revisorsklienten. 
Sådan rådgivning kan medföra att förtroendet till revisionen minskar hos 
andra intressenter. Faran är framför allt att revisorn kan bli för ekonomiskt 
beroende av sin klient (egenintresset) och att revisorn kan granska resultatet 
av sin egen rådgivning (självgranskning). Mot bakgrund av ovanstående 
tyckte Sveriges Advokatsamfund att det skulle vara förbjudet att kombinera 
rådgivningsfunktionen med revisorsklienten.  
 
I propositionen framgick det även att regeringen istället tyckte det fanns skäl 
att medge den fristående rådgivningen i vissa situationer. Argument för det 
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här var att den fristående rådgivningen förbättrar revisorns kunskap om 
företaget som kan leda till större möjligheter att urskilja problem i företaget. 
Andra argument var att företagets intressenter kan ha nytta av att företaget 
får kvalificerad rådgivning av revisorn och att det oftast blir en 
kostnadsbesparing för de mindre företagen. För att komma tillrätta med 
problemet infördes istället ett förbud i RL SFS 2001:883 som innebar att 
revisorn inte får utöva sidoverksamhet som kan förstöra förtroendet för 
revisorns oberoende. Förbudet kompletteras ytterligare med att revisorn 
måste avsäga sig uppdraget om dennes oberoendeförhållande med klienten 
kan ifrågasättas.  
 
I förslaget konstateras att RN skall vara den myndighet som har möjlighet att 
ingripa disciplinärt mot revisorer som uppsåtligen gör fel i sin 
yrkesverksamhet. Myndigheten får i och med det nya förslaget mer 
befogenhet att ta till disciplinåtgärder när en revisor inte har handlat rätt och 
struntat i sina skyldigheter. 
 
Den nya RL SFS 2001:883 som trädde i kraft den första januari år 2002, 
ersätte den gamla lagen (1995:528) om revisorer. Den nya lagen skiljer sig 
från den gamla genom att revisorn måste för varje nytt uppdrag testa om det 
finns förhållanden som gör att revisorn inte kan anses vara självständig eller 
opartisk. Analysmodellen tillämpas för att pröva revisorns opartiskhet och 
självständighet. Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) har givit ut en 
vägledning för hur analysmodellen ska tillämpas i revisorns arbete. Om det 
finns ett särskilt beroendeförhållande mellan revisorn och dennes klient bör 
revisorn sätta in lämpliga motåtgärder och om åtgärderna inte räcker till 
måste han avsäga sig uppdraget (FARSRS 2007). 
 
I RL SFS 2001:883 finns bland annat bestämmelser om RN:s godkännande 
och auktorisation av revisorer, revisorns skyldigheter, uppgiftsskyldighet och 
disciplinära åtgärder. Revisorns tystnadsplikt ingår under avsnittet revisorns 
skyldigheter (FAR samlingsvolym del 2 2006, s. 7). 
 
I RL SFS 2001:883 26 § behandlas tystnadsplikten: ”En revisor får inte, till 
fördel för sig själv eller till skada eller nytta för någon annan, använda 
uppgifter som revisorn har fått i sin yrkesutövning. Revisorn får inte heller 
obehörigen röja sådana uppgifter. Revisorn ska se till att biträde till honom 
eller henne iakttar dessa föreskrifter. I det allmännas verksamhet tillämpas 
istället bestämmelserna i sekretesslagen” (1980:100).  
 
Enligt RL kan en revisor drabbas av disciplinära sanktioner om denne bryter 
mot tystnadsplikten (Moberg 2006, s. 192). 
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2.9.1 Analysmodellen 

Analysmodellen är ett verktyg för att pröva revisorns opartiskhet och 
självständighet. Modellen ska tillämpas vid varje nytt uppdrag och även om 
det finns anledning att ifrågasätta revisorns förmåga att utföra det 
existerande revisionsuppdragets med objektivitet, opartiskhet och 
självständighet. Enligt analysmodellen finns det fem olika omständigheter 
som kan anses rubba förtroendet för revisorn: egenintressehot, 
självgranskningshot, partsställningshot, vänskapshot och skrämselhot.  
Genom att beakta ovanstående omständigheter framkommer det om revisorn 
kan anta uppdraget eller måste avsäga sig det (FAR samlingsvolym del 2 
2006, ss. 229-339). I vissa situationer räcker det att revisorn sätter in 
lämpliga motåtgärder som reducerar hoten så att det inte längre finns någon 
anledning till att ifrågasätta revisorns oberoende (Moberg 2006, s. 98). 
 
Egenintressehot 
Med egenintressehot menas att revisorn eller någon kollega som ingår i den 
aktiva revisionsgruppen har direkta eller indirekta ekonomiska intressen i 
företaget. Närstående till revisorn får inte heller ha något ekonomiskt 
intresse i revisionsklientens verksamhet. Revisorn och de personer som ingår 
i revisionsuppdraget får inte ha affärsmässiga relationer med klienten. Det är 
förbjudet för en revisor att äga aktier i företaget som denne reviderar. Om 
revisorn är ekonomiskt beroende av revisionsklienten finns det risk för att 
egenintresset hotas (Moberg 2006 ss. 236-241). 
 
Självgranskningshot  
En annan omständighet som kan påverka revisorns förtroende vid uppdrag är 
självgranskning. Om en revisor eller annan person som ingår i 
revisionsgruppen har medverkat till fristående rådgivning, som revisorn 
under sin granskning måste ta ställning till föreligger självgranskningshot. 
Det är även viktigt att ta hänsyn till indirekta självgranskningshot. Om 
revisorn känner en person i det granskade företagets ledning eller som på 
annat sätt varit med i arbetet som revisorn ska granska finns det ett indirekt 
självgranskningshot (ibid). 
 
Partställningshot  
Om revisorn eller någon kollega som ingår i den aktiva revisionsgruppen 
framträder som stöd för revisionsklienten vid en ekonomisk eller rättslig 
fråga kan revisorns opartiskhet komma att ifrågasättas (ibid). 
 
Vänskapshot 
Om revisorn har privata relationer till sin klient, styrelse, VD eller andra 
chefer inom företaget finns det en risk för att revisorn fokuserar allt för 
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mycket på deras intressen. En sådan situation minskar förtroendet för 
revisorns opartiskhet och självständighet (ibid). 
 
Skrämselhot 
Ett skrämselhot föreligger om revisorsklienten eller annan person hotar och 
genom påtryckningar skapar obehag hos revisorn. Skrämselhot minskar 
revisorns opartiskhet och självständighet (Moberg 2006 ss. 236-241). 
Revisorn skall avsäga sig uppdraget om han känner att han inte kan utföra 
sitt uppdrag korrekt (ibid ss. 95-97). 

 
Figur 3. Flödesschema (FARSRS 2007). 

Bilden visar om revisorn kan anta ett uppdrag eller om han måste avsäga sig 
det. Det är viktigt att revisorn tar hänsyn till de olika omständigheterna som 
kan påverka hans oberoende. 
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2.10 Revisorsnämnden 

RN är en statlig myndighet som grundades år 1995 och verkar under 
Justitiedepartementet. Deras huvudsakliga uppgift är tillsyn av landets 
godkända revisorer, auktoriserade revisorer och registrerade revisionsbolag. 
RN: s huvudsakliga syfte är att se till att samhällets krav på kvalificerade och 
oberoende revisorer uppfylls. De ska se till att revisionsbolag ägnar sig åt 
revisionsverksamhet med hög kvalité och att de motsvarar de höga etiska 
krav som ställs. RN ska också se till att god revisorssed och god revisionssed 
förbättras på ett lämpligt sätt. Dessa förbättringar framställs bland annat 
genom föreskrifter och uttalanden och är offentliga. RN får genom det här 
tillvägagångssättet tolkningsföreträde till innehållet i god revisorssed och 
god revisionssed (Revisorsnämnden 2007). 
 
RN tar emot och utreder anmälningar mot enskilda revisorer och registrerade 
revisionsbolag. Anmälningarna är oftast från klienter som inte är nöjda med 
hur revisorn utfört sitt uppdrag. Vid tillsynen väljer RN ut ett antal revisorer 
och revisionsbolag genom stickprov eller genom riskfaktorer. Dessa 
riskfaktorer kan till exempel vara att en revisor har onaturligt många uppdrag 
eller att denne har varit objekt för upprepade disciplinära åtgärder. De 
disciplinära åtgärder som RN kan tillämpa om en revisor har misskött sitt 
arbete är: erinran, varning eller upphävande. Om en revisor tilldelas en 
varning kan denne även tvingas betala en straffavgift till staten. RN har även 
befogenhet att upphäva en revisors godkännande eller auktorisation 
omedelbart (Revisorsnämnden 2007). 

2.11 Revisorsnämndens praxis 
Nedan presenteras ett urval av RN: s disciplinärenden angående revisorns 
oberoende och tystnadsplikt. 

2.11.1 D 42/98 

RN har i samband med A-sons ansökan om fortsatt auktorisation 
uppmärksammat hans förhållande angående ett uppdrag i ett aktiebolag. I 
slutet av kalenderåret 1995 bytte bolaget ägare och A-son valdes till revisor 
och avgick som styrelseledamot. Den 16 september lämnade A-son en ren 
revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 1995-05-01 till 1996-06-30. A-
son bifogade även en granskningsberättelse för bolaget 1995-05-01 till 1995-
11-06, som var utfärdad av A-sons företrädare (Revisorsnämden 1999, s. 
53). 

RN gör följande bedömning. En revisor ska ha ett oberoendeförhållande 
gentemot sina klienter och utföra sina uppdrag enligt god revisorssed. I 14 § 
i den före detta RL regleras omständigheter som kan rubba revisorns 
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förtroende. Inträffar sådana omständigheter ska han avsäga sig uppdraget. A-
son har i revisionsberättelsen 1995-05-01 till 1996-06-30 angett att han 
granskat styrelsens förvaltning. A-son var ansvarig för hela revisionen, 
eftersom det var han som var den undertecknande revisorn. Det som strider 
mot RL är att A-son ingick i bolagets styrelse under nästan hälften av 
räkenskapsåret. A-son har granskat förvaltningen i ett bolag under en period 
som han själv suttit i bolagets styrelse. En sådan situation kan ge anledningar 
till att misstro A-sons opartiskhet eller självständighet i förhållande till 
bolaget. Då A-son inte avböjde revisionsuppdraget gjorde RN bedömningen 
att A-son gjort sig skyldig till disciplinär påföljd, i form av erinran 
(Revisorsnämden 1999, s. 53). 

2.11.2 D 11/99 

Bakgrunden till fallet var att Revisor X skickade in en ansökan om fortsatt 
godkännande som revisor till RN. Eftersom Revisor X skickade in begärda 
handlingar försent, övergick kontrollen till ett disciplinärende. Kontrollen 
omfattades av en granskning av Revisor X dokumentation av två revisioner. 
Granskningen omfattades även av kompletterande uppgifter efter ett besök 
på Revisor X revisionsbyrå. Revisor X är invald revisor i en 
redovisningsbyrå, av vilken han hyr ett par rum i andra hand. Revisor X 
utövar även sin verksamhet i samma lokaler som redovisningsbyrån 
(Revisorsnämden 1999, s. 99). 

En revisor ska ha en oberoende ställning i förhållande till sina klienter. Att 
en revisor har ekonomiska förhållanden till en klient i form av hyresavtal är 
inte tillåtet enligt den före detta RL. Revisor X har också satt sitt oberoende 
på spel genom att ha en del av sina klienter gemensamt med en 
revisionsklient. RN gör följande bedömning. Vid RN: s genomgång av 
Revisor X: s dokumentation har det framkommit att den innehåller 
väsentliga brister. RN bedömer också att Revisor X brutit mot den före detta 
ABL regler om revisorsjäv och satt sitt oberoende på spel. RN kommer även 
fram till att Revisor X åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Med stöd av 
22 § RL tilldelas Revisor X en varning (ibid). 

2.11.3 D 28/99 

RN tillämpar uppsökande tillsyn för att få reda på kvalitén i revisorers och 
revisionsbolags yrkesutövning. Ett av RN: s uppdrag är att se om revisorer 
som har ett flertal olika klienter kan utföra sina revisionsuppdrag med 
acceptabel kvalité. Revisor A ingår i den här undersökningen. Myndigheten 
har granskat hans redovisningsdokumentation för hans två senaste 
genomförda revisionsuppdrag. RN beslutar att låta ärendet gå vidare som ett 
disciplinärende, med anledning av vad som framkommit under kontrollen 
(Revisorsnämden 2000, ss. 70-71). 
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Revisor A har 379 revisionsuppdrag, varav 341 är aktiva. Revisorn bedriver 
yrkesutövningen i Y: s Revisionsbyrå AB. Byrån samarbetar i stor 
utsträckning med tre olika redovisningsbyråer. En av redovisningsbyråerna 
som revisionsbyrån samarbetar med är Redovisningstjänst i X-stad AB, som 
är ansvarig för redovisningen för 148 av Revisors A: s klienter. Dessa utgör 
40 procent av revisionsbyråns intäkter. Revisor A: s fru äger 60 procent av 
Redovisningstjänst i X-stad och är även styrelseledamot i företaget. Hon 
utför dock inget redovisningsarbete i företaget. Redovisningsbyrån och 
revisionsbyrån har samma kontorslokaler och gemensam postbox. Revisor A 
upplyste RN om att han under hösten år 1999 avsagt sig revisorsrollen i två 
av revisorsbyråerna som revisionsbyrån haft ett nära samarbete med. Han 
ska även försöka strukturera om sin verksamhet för att få en mera 
organiserad revision och kontakta en större byrå för att få hjälp med sina 
uppdrag (Revisorsnämnden 2000, ss. 70-71). 
 
RN: s bedömning av fallet. RN tycker inte att det finns skäl att betvivla hans 
kvalifikationer att utföra revisioner med acceptabel kvalité. Enligt den före 
detta RL ska en revisor avsäga sig uppdraget om det finns någon 
omständighet som gör att hans opartiskhet eller självständighet kan 
ifrågasättas. Att Revisor A: s fru är delägare och styrelseledamot i en 
redovisningsbyrå som utför redovisning åt hans revisionsklienter är en sådan 
omständighet som kan rubba förtroendet för revisorn. Däremot innehar 
Revisor A ett underhandsbesked från den gamla tillsynsmyndigheten 
Kommerskollegium från år 1995 som innehåller en annan bedömning. Det 
här förhållandet gör att det inte finns någon grund för att straffa Revisor A 
med en disciplinär åtgärd (ibid). 
 
Av ovanstående underhandsbesked framgår det att det kan förekomma jäv 
om en revisionsbyrå har en stark koppling till ett redovisningsföretag. 
Revisor A har gemensamma kontorslokaler med den redovisningsbyrå som 
hans fru är delägare i och som han själv har ett administrativt samarbete 
med. Situationen kan bedömas som om att de båda ingår i samma 
affärsmässiga gemenskap. Det här förhållandet gör det oacceptabelt för 
Revisor A att vara revisor i de företag där redovisningsbyrån sköter 
redovisningen. RN fastställer att en stor del av revisionsbyråns intäkter 
kommer ifrån uppdrag där revisorn varit jävig (ibid). 
 
RN sammanfattar det hela med att Revisor A äventyrat sitt oberoende som 
revisor, genom att vara jävig. En svår omständighet i sammanhanget är att 
revisorn år 1995 fick en varning av Kommerskollegium, eftersom han hade 
hjälpt en klient med grundbokföring och utfört revision åt samma klient 
under minst fyra års tid. RN beslutar att den disciplinära påföljden endast 
blir en varning (ibid). 
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2.11.4 D 34/99 

Revisor Y blev godkänd revisor den 1 december år 1985. Han äger själv 
revisionsbyrån och är den ende anställde. Han har ungefär 180 klienter och 
de flesta utgörs av mindre företag. Revisor Y tar hjälp av revisionsassistenter 
från ett annat företag, genom ett så kallat konsultuppdrag. När RN gjorde en 
utredning om Revisor Y: s verksamhet framkom det flera olika 
oegentligheter. Fallet avgränsas till att endast ta upp de delar som berör 
tystnadsplikten. Av den före detta RL framgick det att en revisor inte får 
använda information som han fått genom sitt revisionsuppdrag 
(Revisorsnämden 2000, ss. 82-86). 

Revisor Y och två andra personer ägde bolag A och har försökt att komma 
över rättigheter till ett tvistigt skadeståndkrav i bolag B. Revisor Y har 
tidigare varit verksam revisor i bolag B. RN bedömer att Revisor Y utnyttjar 
den information som han fick tillgång till genom sitt revisionsuppdrag i 
bolag B, för egen vinning. Det spelar ingen roll om Revisor Y: s information 
i slutändan har medfört några ekonomiska fördelar. Revisor Y har brutit mot 
den före detta RL, genom att han har använt sig av uppgifter som framkom 
under hans tid som revisor i bolag B. RN beslutar att upphäva Revisor Y: s 
godkännande som revisor med omedelbar verkan, med anledning av att han 
åsidosatt sina skyldigheter i flera olika aspekter (Revisorsnämden 2000, ss. 
86-88). 
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3. Metod 
En metod är ett hjälpmedel för att lösa problem och för att skaffa ny 
kunskap. I kapitlet beskriver vi de olika metoder som tillämpas och som ska 
hjälpa oss att besvara uppsatsens problemformulering. En redogörelse görs 
för uppsatsens vetenskapliga förhållningssätt och undersökningsmetod. Vi 
presenterar även den valda forskningsansatsen, datainsamlingsmetoden och 
giltighetsanspråket. 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Det kan vara svårt att skilja mellan hermeneutik och positivism då det inte 
finns någon tydlig gräns mellan dem. En skillnad mellan dessa är att 
hermeneutik syftar till förståelse medan positivism syftar till förklaring 
(Hartman 2004, ss. 104-107).  
 
Vår uppsats kännetecknas av ett hermeneutiskt synsätt, eftersom vi vill skapa 
en förståelse om revisorns oberoende och tystnadsplikt och de svåra 
situationer som kan uppstå inom dessa områden. Enligt Hartman (2004) är 
det viktigaste med hermeneutiken hur något uppfattas och inte hur det 
egentligen är. För att få information och skapa lösningar till 
problemformuleringen kommer intervjuer att genomföras. Informationen 
som framkommer ur intervjuerna är inte alltid ren fakta och då måste vi tolka 
för att skapa ny text och förståelse.  
 
Alvesson (1994) säger att tolkning är ett vikigt begrepp inom hermeneutiken. 
Det huvudsakliga syftet med hermeneutiken är att meningen endast kan 
förstås om den sätts i samband med sin helhet. I relation till detta uppstår den 
hermeneutiska cirkeln, delen kan enbart förstås med hjälp av helheten och 
vice versa. Genom att använda oss av relevant litteratur skapar vi oss en 
förståelse om ämnet, efter det tolkar vi texten och det här ger en ökad 
förståelse som skapar nya frågor. Den tolkade texten utgör en teoretisk 
referensram som tillämpas för att i sin tur tolka intervjuerna. I slutändan 
skapas en ny tolkning och förståelse. 
 
Dessa argument stärker valet av det hermeneutiska förhållningssättet. Det 
positivistiska synsättet är inte användbart för vår uppsats då 
förhållningssättet går från teori till empiri. Tanken är istället att uppsatsen 
ska utgå från abduktion, som utgörs av en blandning mellan teori och empiri. 

3.2 Vetenskaplig undersökningsmetod 
Det finns två olika typer av angreppssätt, nämligen kvalitativa och 
kvantitativa metoder. Den kvalitativa metoden har främst ett förstående syfte 
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och ser till att den insamlade informationen leder till en djupare förståelse 
om ämnet. Den kvantitativa metoden kännetecknas av undersökningar av 
mätbara enheter och är mer formaliserad och strukturerad än den kvalitativa 
metoden (Holme & Solvang 1997, s. 14). 
 
Uppsatsens syfte är att ge en djupare förståelse om revisorns tystnadsplikt, 
oberoende och eventuellt om de svåra situationer som kan uppstå inom dessa 
områden. Av den orsaken är det naturligt att tillämpa den kvalitativa 
metoden som vetenskaplig undersökningsmetod. Då vi vill samla in mycket 
information om få undersökningsenheter och kunna utöka underfrågorna 
under intervjutillfället passar det bra in att använda den kvalitativa metoden. 
Holme & Solvang (1997) tycker även att beskrivning och förståelse är 
viktigt när metoden tillämpas. 
 
Den kvalitativa metoden förknippas ofta med intervjuer, vilket kommer att 
utgöra en väsentlig källa i uppsatsen för att besvara uppsatsens 
problemformulering. Vår undersökningssituation utgörs till största del av 
intervjuer, där närheten till informationskällan är viktig. Dessa intervjuer ska 
förhoppningsvis hjälpa till att skapa en djupare förståelse om ämnet. 
 
Uppsatsen utgår inte från den kvantitativa metoden, eftersom vi eftersträvar 
en friare diskussion för att skapa en bättre förståelse om vilka svåra 
situationer som kan uppstå i samband med revisorns oberoende och 
tystnadsplikt.  

3.3 Forskningsansats 
Det finns tre olika forskningsansatser: induktion, deduktion och abduktion. 
Både deduktion och induktion beskriver hur vi ska gå tillväga och hur vi 
utifrån detta kan dra vetenskapliga slutsatser (Andersen 1998, ss. 29-30). 
Induktion kallas för upptäcktens väg och innebär att generella slutsatser 
skapas utifrån empiriska data (Thurén 1991, s. 19). Deduktion brukar kallas 
för bevisföringens väg och det är utifrån generella principer som forskaren 
kan dra slutsatser om enskilda händelser (Andersen 1998, s. 30). 
 
Vid studier som delvis ska utföras på fältet kan det bli svårt att skilja mellan 
det induktiva och det deduktiva synsättet, då dessa är sammankopplade och 
äger rum samtidigt under hela processen. Det finns även en tredje ansats 
nämligen abduktion, som är en blandning av deduktion och induktion och 
skillnaden är att abduktion innehåller förståelse (Andersen 1998, s. 30). 
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Figur 4. Deduktion, induktion och abduktion. Källa: Egen bearbetning. (Utvecklad 
från Alvesson & Sköldberg).  

 
Bilden visar hur de tre olika forskningsansatserna är uppbyggda. Uppsatsens 
forskningsansats passar både in på induktion och deduktion, eftersom 
information kommer både från empiri och från teori. Genom att låta empiri 
och teori mötas skapar uppsatsen ny teori. Uppsatsen kännetecknas alltså av 
en växelverkan mellan teori och empiri. Genom att betrakta nya empiriska 
observationer styrks tolkningen för att sedan revideras och öka 
förståelsenivån (Alvesson & Sköldberg 1994, ss. 41-43). Anledningen till att 
tillämpa den abduktiva ansatsen är för att uppsatsen ska bygga på förståelse 
om revisorns oberoende och tystnadsplikt och att det hermeneutiska synsättet 
tillämpas. 
 
Den huvudsakliga informationskällan utgörs av intervjuerna, men stöds av 
relevant teori inom området. Tanken är att vi ska arbeta oss in i empirin med 
utgångspunkt från den förståelse vi inhämtat under teorikapitlets gång. 
Under denna process utvecklas ständigt den nya teorin. Vilket stämmer bra 
överens med det hermeneutiska förhållningssättet. 

3.4 Datainsamlingsmetod 
Det finns två olika metoder att tillgå vid datainsamling, nämligen primärdata 
och sekundärdata. Val av datainsamlingsmetod grundas på uppsatsens 
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undersökningsform och tillvägagångssätt. Primärdata kännetecknas av att 
forskaren själv gått ut på fältet och samlat in aktuell data. Det här kräver en 
högre arbetsinsats jämfört med tillämpning av sekundärdata, vilket är 
tidigare insamlat material (Andersen 1998, ss. 149-150). 
 
I uppsatsen kommer både primär- och sekundärdata att tillämpas. Primärdata 
utgörs av de kvalitativa intervjuerna med revisorer på revisionsbyråer. 
Intervjufrågor till revisorerna kommer enligt deras önskan att skickas ut 
innan intervjutillfället, så de har tid att förbereda sig och sätta sig in i 
ämnesområdet. Nackdelen med att skicka ut frågorna tidigare kan vara att 
revisorerna kan förbereda svar som låter bra och att de ärliga och spontana 
svaren uteblir. För att minimera ovanstående problem kommer vi att skicka 
ut mellan fem till tio huvudfrågor och under intervjuns gång eventuellt ta 
upp lite mer känsliga delfrågor som har anknytning till huvudfrågorna.  
 
Under intervjutillfället ska icke strukturerade frågor tillämpas, eftersom vi 
eftersträvar fria svar som bidrar till förståelse om uppsatsens ämnesområde. 
Enligt Andersen (1998) tillämpas icke strukturerade frågor ofta vid 
kvalitativa intervjuer, då frågorna inte har några fasta svarsalternativ. Tanken 
är även att inte försöka påverka den information som intervjupersonen 
lämnar, utan att låta intervjupersonen prata fritt om frågorna. 
 
Det är svårt att säga om den information som erhålls under intervjuernas 
gång är tillräcklig, men vår förhoppning är att intervjuerna bidrar till ny 
information. Uppsatsens sekundärdata utgörs av relevanta lagar, litteratur, 
Internet sidor, artiklar och vetenskapliga artiklar. Sekundärdata utgör 
forskningsdata som tillsammans med primärdata hjälper till att svara på 
uppsatsens problemformulering. 
 
Vid sökning efter vetenskapliga artiklar har vi använt oss av sökmotorn 
Business Source Premier och sökorden: independent, regardless, duty to 
keep secret, professional secrecy, accountant och auditor. Sökningen är 
utförd efter academic journals.  

3.5 Giltighetsanspråk 
Efter insamling av material måste hänsyn tas till validitet och reliabilitet. 
Validitet innebär att verkligen undersöka det som uppsatsen har för syfte att 
undersöka och ingenting annat (Thurén 1991, s. 22). Validitet består av två 
viktiga begrepp, nämligen giltighet och relevans. Med giltighet menas den 
allmänna överensstämmelsen mellan uppsatsens teori- och empiridel. 
Relevansen utgår från uppsatsens problemformulering och talar om hur 
relevant vår empiridel är för problemformuleringen (Andersen 1998, s. 85). 
Reliabiliteten visar hur det vi mäter påverkas av tillfälligheter och avgörs av 
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hur noga mätningarna genomförs och hur informationen bearbetas. Hög 
reliabilitet kännetecknas av tillförlitlig information (Holme & Solvang 1997, 
s. 163). 
 
För att uppnå validitet i uppsatsen ska vi vara noggranna med att utgå från 
uppsatsens problemformulering och syfte. Genom detta tillvägagångssätt ska 
vi förhoppningsvis kunna formulera lämpliga intervjufrågor till revisorerna, 
för att verkligen få svar på det som vi ska undersöka. Giltighet skapas genom 
att empiri och teori kompletterar varandra och det är därför viktigt att även 
anpassa teorin till problemformuleringen och syftet. Även relevansen 
upprätthålls genom detta tillvägagångssätt, eftersom det är av stor vikt att 
utgå från problemformuleringen och syftet. Något som kan minska 
uppsatsens validitet är att det kan vara svårt att få ärliga svar från 
revisorerna, eftersom det kan vara ett känsligt ämne att diskutera.  
 
Uppsatsens reliabilitet skapas genom att utföra fyra olika intervjuer med 
revisionsbyråer. Fler intervjuer borde leda till information som ger bättre 
tillförlitlighet. Då alla intervjuer ska genomföras i Boråstrakten finns det en 
risk att informationen inte blir fullständig, eftersom de enbart speglar den 
uppfattning som finns i Borås. En aspekt som kan minska reliabiliteten är att 
revisorerna inte delar med sig av sina erfarenheter. Något som kan användas 
för att öka reliabiliteten är att stödja intervjuerna med redan befintlig teori. 
Relevant litteratur och aktuella lagar tillsammans med vetenskapliga artiklar 
inom området ska förhoppningsvis stärka uppsatsens tillförlitlighet.  

3.6 Empiriskt undersökningsområde 
Den empiriska undersökningen ska genomföras på fyra olika revisionsbyråer 
i Boråsområdet. Vi kommer att intervjua olika revisorer på 
revisionsbyråerna: Ernst & Young, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 
KPMG och Revisionsgruppen. Den huvudsakliga orsaken till att vi valt tre 
stora revisionsbyråer är att sannolikheten är större att de har relevant 
information att delge om fall där revisorn misskött tystnadsplikten och 
oberoendet. Det kan även vara intressant att se om de större 
revisionsbyråerna har interna regler för att hantera tystnadsplikten och 
oberoendet eller om de bara går efter lagar och rekommendationer.  
 
Helgusgruppen som också är en relativt stor revisionsbyrå utgjorde ett av de 
tilltänkta intervjuobjekten, men byrån kunde tyvärr inte ställa upp på grund 
av tidsbrist. Därför kontaktades Revisionsgruppen som är en mindre 
revisionsbyrå. Trots revisionsbyråns mindre storlek har vi god förhoppning 
om att respondenten har intressant information att dela med sig av. Det här 
grundar vi på att respondenten har varit verksam inom revisionsyrket under 
flera års tid. 
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Anledningen till att utföra intervjuer är för att få en inblick i vad revisorns 
tystnadsplikt och oberoende egentligen innebär, samt hur de arbetar i 
verkligheten. Revisorerna har förhoppningsvis mer konkreta fall att hänvisa 
till än litteraturen som mer redogör för tillvägagångssättet att upprätthålla 
tystnadsplikten och oberoendet. Tanken är att resultatet av intervjuerna ska 
hjälpa till att besvara uppsatsens problemformulering.  
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4. Empirisk undersökning 
Först kommer det empiriska tillvägagångssättet att introduceras. Därefter 
kommer vi att presentera en sammanfattning av respondenternas syn på 
revisorns oberoende och tystnadsplikt. Vi har utfört intervjuer med revisorer 
från olika revisionsbyråer i Borås. De intervjuade revisorerna arbetar på 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Revisionsgruppen, KPMG och Ernst & 
Young. 

4.1 Empiriskt tillvägagångssätt  
Det empiriska tillvägagångssättet utgörs av fyra olika intervjuer med 
godkända eller auktoriserade revisorer. Intervjuerna var personliga och 
spelades in med hjälp av minibandspelare. Alla intervjuer utfördes i Borås. 
Vi använde oss av samma intervjufrågor till alla respondenter, men ibland 
utvecklade vi någon relevant följdfråga under intervjutillfället, se bilaga 2. 
Vi har gjort ett urval av den information som framkom under 
intervjutillfällena, som har en stark koppling till de viktiga begreppen 
revisorns oberoende och tystnadsplikt. Anledningen till det här upplägget är 
att inte ta med onödig information i uppsatsen, som inte hjälper oss att 
besvara vår problemformulering. Tillvägagångssättet har valts för att bättre 
kunna analysera och svara på uppsatsens problemformulering. Först 
presenteras relevant bakgrundsinformation om respondenterna och deras 
företag. Efter det har varje fråga sammanställts och respektive respondents 
svar har presenterats. Vi har valt att dela upp svaren till frågorna under två 
olika delavsnitt, respondenternas syn på oberoendet och tystnadsplikten. 
Orsaken till uppdelningen är för att ge ett tydligare upplägg och ett mer 
lättläst avsnitt. 

4.2 Presentation av respondenter  
Den första intervjun utfördes på Öhrlings PricewaterhouseCoopers kontor i 
Borås med auktoriserade revisorn Anders Bergman. Han har varit verksam 
inom yrket sedan år 1989 och jobbat 18 år på Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers i Borås.  Revisionsbyrån i Borås har 31 anställda. 
Företaget jobbar främst med revision och rådgivning (Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers 2007). Den andra intervjun utfördes med Lars 
Andersson som är godkänd revisor och delägare i Revisionsgruppen i Borås. 
Han har varit verksam inom revisionsyrket sedan år 1977. Revisionsgruppen 
är en mindre revisionsbyrå med åtta anställda. Byråns kunder består till 
största del av mindre och medelstora företag. Företaget jobbar främst med 
revision, redovisning, skatter och bolagsärenden (Revisionsgruppen 2007). 
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Den tredje intervjun genomfördes med Claes Svensson på KPMG: s kontor i 
Borås. Claes är godkänd revisor och har varit verksam inom yrket sedan år 
1977.  Kontoret i Borås har funnits sedan år 1976 och har idag åtta 
medarbetare. Företaget jobbar med revision, redovisning, ekonomisk 
rådgivning, skatterådgivning, verksamhetsutveckling och 
företagstransaktioner (KPMG 2007). Den fjärde och sista intervjun utfördes 
med Jan Lundgren på revisionsbyrån Ernst & Young i Borås. Jan är 
auktoriserad revisor och har varit verksam inom yrket sedan år 1990. 
Kontoret i Borås har ett 30-tal anställda. Företaget jobbar med revision, 
rådgivning, redovisning, ekonomikonsulttjänster och skatterådgivning (EY 
2007). 

4.3 Respondenternas syn på oberoendet 
Bergman säger att oberoendet är något som revisorerna ständigt lever med i 
revisionsyrket, eftersom oberoendet ingår som en del av jobbet. Bergman 
berättar att oberoendet främst regleras i RL SFS 2001:883, men tidigare 
enbart i den före detta ABL. Han säger att det har blivit en stor förändring 
för revisorer, eftersom de måste dokumentera oberoendet på ett annat sätt. 
Andersson poängterar vikten av att en revisor ska känna sig oberoende 
gentemot sina klienter. Revisionsgruppen är en liten lokal byrå som jobbar 
mycket med mindre kunder och får ofta hjälpa till med redovisningsfrågor. 
Därför tycker Andersson att det är viktigt att arbetsfördelningen 
överensstämmer med de regler som finns. Han säger att ”det är väldigt 
viktigt att de som ingår i revisionen inte gör något som har med 
redovisningen att göra”. Svensson berättar att han inte tänker så mycket på 
oberoendet, men han tycker att det är bra att oberoendet existerar. Svensson 
berättar också att han jobbat som revisor under en längre tid och därmed lärt 
sig leva med oberoendet. Därför ser inte Svensson oberoendet som något 
problem. Lundgren anser att oberoendet är en grundpelare i revisionsyrket. 
Han säger ”för att vi ska få kundens och allmänhetens förtroende är det a 
och o att vi är oberoende gentemot alla våra intressenter”. Han menar om 
en revisor skulle vara beroende, så skulle det inte finnas kvar någon 
trovärdighet för revisorernas arbete.  
 
Bergman har ibland stött på problem med oberoendet, eftersom han tycker 
att det kan vara svårt att göra gränsdragningar. Bergman berättar att sådana 
situationer har lett till att han fått avgå från det aktuella revisorsuppdraget, på 
grund av att han inte ansett sig vara tillräckligt oberoende. ”Det är alltid en 
sak att vara oberoende på pappret men det är viktigt att ta hänsyn till hur 
utomstående personer ser på det, då de kanske inte ser det på samma sätt”, 
berättar Bergman vidare. Han säger även att det kan uppstå problem 
eftersom revisorn ofta är den enda kontakten som en del företagare har vad 
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gäller konsultation och problem med Skatteverket. Som revisor gäller det att 
vara vaksam eftersom han inte får företräda någon. 
 
Andersson berättar att han haft en del problem angående jävsfrågor. Han har 
en bror på byrån som jobbar halvtid med redovisning. Den här situationen 
utgör ett jävsproblem eftersom de är släkt. Andersson berättar vidare att han 
är delägare i byrån och att den ende som får granska broderns redovisning är 
den andre delägaren. Orsaken till att de andra anställda inte får granska 
redovisningen är att de betraktas som underordnade. Ytterligare ett problem 
som Revisionsgruppen haft i samband med oberoendet är att de hyr sina 
lokaler av ett företag som de även har några uppdrag hos. Andersson säger 
att den här situationen i slutändan inte utgjorde något allvarligt problem 
enligt RN. 
 
Svensson har också stött på problem med oberoendet, men han anser dock 
att de flesta punkterna i oberoendeanalysen inte utgör något problem. Den 
punkten som Svensson upplever som svårast är självgranskning, då han 
ibland kan ha hjälpt till lite för mycket. Lundgren säger att det är klart att 
revisorer stöter på problem med oberoendet, men han tror inte att det är så 
ofta. Oberoendet sätts på prov när revisorer måste fundera på om de ska anta 
ett uppdrag eller ej. Lundgren uppfattar det som att alla revisorer i branschen 
har oberoendet i märgen. Bergman tror att de lagar som finns räcker till för 
att reglera oberoendet. Han anser att det är svårt att göra en detaljstyrning, 
för antalet situationer som kan dyka upp kan vara oändliga. Det måste finnas 
utrymme för att kunna göra en egen bedömning. Det finns en generalklausul 
i analysmodellen, där en revisor i princip kan väva in vad som helst. 
Andersson tycker att de lagar som reglerar oberoendet är ganska detaljerade, 
men ibland uppstår det gränsdragningsproblem. Han tycker det är omöjligt 
att få med allt som oberoendet omfattar. Svensson och Lundgren håller med 
om att existerande lagar räcker till för att reglera oberoendet och tycker inte 
att det känns som några svåra saker. Det är bara självgranskningshotet som 
Svensson anser kan utgöra ett problem och det går ju att lösa med hjälp av 
arbetsfördelning. 
 
Bergman tror att det är lättare för ett större kontor, jämfört med ett mindre 
kontor att hålla isär oberoendet. Vid uppdrag är det viktigt att verkligen hålla 
isär vilka personer som utför revision och vilka som utför årsredovisning och 
bokslut. Bergman säger ”att det är näst intill omöjligt, i alla fall väldigt 
svårt för en mindre byrå att hålla isär arbetsuppgifterna”. Bergman tror att 
en annan svår situation kan vara om en revisor haft samma klient under flera 
års tid, eftersom revisorn kan ha blivit god vän med klienten. I en sådan 
situation tycker Bergman det är viktigt för revisorn att vara tydlig i sin roll, 
eller att revisorn bör avsäga sig uppdraget om han inte klarar av att hantera 
situationen. Andersson tycker också att en svår situation kan vara om 
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revisorn blandar ihop konsultrollen med revisorsrollen. Andersson säger att 
konsultrollen består av att revisorn hjälper klienten och vill då att utfallet ska 
bli så bra som möjligt för klienten. Med revisorsrollen menas att allt görs 
enligt de lagar och bestämmelser som finns. Problemet enligt Andersson 
med konsultationer kan vara om revisorn ser på transaktionerna på ett 
speciellt sätt om revisorn själv varit med och skapat dem.  
 
Enligt Svensson kan ett problem vara om en revisor har en dominerande 
kund och i sådana fall kan revisorns oberoende hotas. En annan situation kan 
utgöras av att revisorn har hjälpt till lite för mycket med ett bokslut eller om 
revisorn går för långt i rättelsen av ett bokslut. Svensson tror att det här 
problemet går att lösa genom att en annan revisor gör en extern 
uppdragsgenomgång. Lundgren ser oberoendet som två dimensioner. En av 
revisorns uppgifter består av att kunna säga till ett bolag att man inte 
accepterar någonting som de gör. Det är viktigt att vara oberoende och stark 
i revisorsrollen för att våga säga sin uppfattning, trots att kunden är viktig. 
Lundgren tror att risken för en sådan situation är störst hos nyetablerade 
revisor. ”Man kan ju fundera på om en enmans revisor som har ett antal 
större uppdrag vågar sätta sig emot klienten, eller om han istället riskerar 
att bli beroende”, säger Lundgren vidare. 
 
Bergman tror att svåra situationer som kan uppstå i samband med oberoendet 
kan vara vid konsultinsatser för att undvika självgranskningshotet, som 
vanligast görs med hjälp av tredje man. En annan situation enligt Bergman är 
att klienter ofta tror att en revisor gör det mesta inom redovisning, men 
revisorns huvudsakliga uppgift är att granska revisionen. Ibland försöker 
revisorn vara klienten så mycket till lags att han ligger på gränsen. 
Andersson säger att det största problemet bland små revisionsbyråer är 
arbetsfördelningen. Den här situationen tror han är lättast att trilla dit på vad 
gäller oberoendet. Svensson tycker att det förekommer svåra situationer med 
självgranskningen. Han anser att den situationen är svårast, då många 
revisorer ligger på gränsen. Han säger att det har skett en viss självsanering 
inom branschen, då vissa revisorer slutat vara granskande revisor och istället 
fortsatt att enbart utföra redovisning och göra bokslut. De har själva insett att 
de måste göra en arbetsfördelning.  
 
Svensson säger att om en revisor lämnar in sin bil på verkstad och samtidigt 
har verkstadsägaren som klient, kan det inverka på oberoendet. Så länge som 
det sker på affärsmässiga villkor så ser Svensson inte det som något större 
problem. Lundgren säger att revisionsbyrån inte får hjälpa till med 
grundbokföring om de utför revision på samma företag. En svår situation 
med oberoendet kan vara om någon på ekonomiavdelningen blir sjuk. 
Lundgren berättar att ”om ett hastigt sjukdomsfall inträffar får vi dock hjälpa 
till, då kan man fundera på vart gränsen går i tid”. En svår gränsdragning är 
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hur länge en revisor kan hjälpa till vid en sjukdomsperiod utan att 
självgranskningshotet påverkar oberoendet för mycket. 
 
Bergman berättar om ett fall där en revisor inte kunnat hantera oberoendet. 
Den dömde revisorn heter Kjell Gardell och var verksam i Boråsområdet. 
Kjell blev dömd för ett flertal grova brott och det framkom även att 
oberoendet inte hade upprätthålls. Andersson säger att RN har givit ut en 
bok, som innehåller en mängd fall med anmälda revisorer som blivit dömda 
på olika sätt. Svensson berättar att ”med oberoendet har det hänt att man 
har blivit revisor i ett bolag, som tidigare haft en annan revisor som utfört 
bokslutet och hela köret”. Egenintresset skulle också kunna vara ett 
exempel, det måste ju vara på affärsmässiga villkor.  

4.4 Respondenternas syn på tystnadsplikten 
Bergman tycker att tystnadsplikten ständigt finns med revisorn. De har intern 
tystnadsplikt på Öhrlings PricewaterhouseCoopers och håller strikt på 
tystnadsplikten. Bergman berättar att byrån har vissa avstämningspersoner 
som revisorerna kan diskutera eventuella problem med. De jobbar även i 
speciella team där de fritt kan prata med varandra, vilket blir bättre för 
revisionsbyråns kunder. Andersson berättar att nyanställda på 
Revisionsgruppen skriver på ett dokument angående tystnadsplikten. På 
byrån diskuterar revisorerna eventuella funderingar helt öppet med varandra. 
De har även ett kontaktnät utanför byrån med andra revisorer, men då 
diskuterar de mer generellt. Andersson säger att om en klient inte vill att 
informationen ska föras vidare, så kan revisorn naturligtvis inte prata med 
kollegor på revisionsbyrån. 
 
Svensson hoppas att tystnadsplikten sitter i ryggmärgen. Internt på KPMG 
skriver de på en förbindelse angående tystnadsplikten. De pratar inte så 
mycket med kollegor utan håller det först och främst inom revisionsteamet. 
Tystnadsplikten gäller främst utåt. Enligt Lundgren jobbar Ernst & Young 
inte med något annat än sekretess material. Han anser också att det är 
grundläggande för byrån att en revisor inte berättar för någon utomstående, 
förutom de som måste veta inom revisionsteamet. Det skulle vara helt 
förödande för revisionsbyrån om det skulle komma ut att byrån för 
information om klienter vidare. Lundgren säger ”för oss är det a och o att 
det stannar inom revisionsteamet”. Revisorerna på byrån kan även rådfråga 
speciella specialister som får ta del av informationen, eftersom de också 
omfattas av tystnadsplikten. Han berättar också att alla anställda på Ernst & 
Young måste skriva på ett papper angående tystnadsplikten.  
 
Bergman säger att en revisor enbart har rätt att bryta sin tystnadsplikt i 
rätten. Andersson anser också att en revisor har rätt att bryta sin tystnadsplikt 
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i domstolen. Han säger även att en revisor måste delge information till 
finanspolis, bolagsstämman och Skatteverket. Även Svensson nämner att 
tystnadsplikten får brytas i en rättsprocess. Han tillägger att tystnadsplikten 
bryts om revisorn är på banken ihop med klienten. Enligt Lundgren har 
revisorer numera anmälningsskyldighet vad gäller brott och en skyldighet att 
berätta vad de vet till åklagaren. 
 
Bergman berättar att han har svårt för att se vid vilka situationer som en 
revisor kan bortse ifrån tystnadsplikten, förutom med 
avstämningspersonerna på revisionsbyrån. Han betonar att tystnadsplikten är 
viktig för förtroendet och att den sträcker sig väldigt långt. Andersson tycker 
att tystnadsplikten omfattas av allt som framkommer i yrkesrollen och 
oavsett vad en klient berättar så gäller tystnadsplikten. Om Andersson är på 
krogen och får information om en klient från en annan person så anser han 
att tystnadsplikten inte gäller, eftersom han inte fått informationen i 
yrkesrollen. Svensson tycker att tystnadsplikten omfattas av all information 
som kan skada kunden. Det får inte komma allmänheten till känna någon 
affärshemlighet eller något annat som inte framkommer av den officiella 
årsredovisningen. Han säger även att en revisor inte får uttala sig om 
årsredovisningen förrän den är offentlig. Lundgren anser att all information 
som revisorn får tillgång till gällande ett bolag, förening eller privatperson är 
sekretess. Tystnadsplikten börjar gälla från det första mötet. ”Det är inte 
endast material som vi får från klienten som omfattas av sekretessen utan 
även information från möten”, säger Lundgren vidare. Han säger även att 
han aldrig reflekterat över var gränsen går utan utgångspunkten är att all 
information är sekretess.  
 
Bergman tror att en svår situation som kan uppstå i samband med 
tystnadsplikten är om revisorer pratar med varandra på byrån, även om 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers är väldigt försiktiga med det. Angående 
tystnadsplikten säger Andersson att det är svårt att veta vad en revisor får 
säga vid ett bankmöte. Om banken ställer en fråga som kunden svarar på och 
revisorn uppfattar det som om att kunden svarar helt fel, kan han då rätta till 
det här? Om en revisor inte säger något så uppfattar bankmannen det som att 
revisorn håller med klienten, eftersom han inte protesterar. Det kan ju bli 
väldigt konstigt och fel. Svensson tycker överhuvudtaget inte att det är något 
större problem med tystnadsplikten.  
 
Lundgen berättar att det finns personer från olika företag som testar om det 
går att få någon information från revisorn. En revisor har inte rätt att delge 
till exempel en aktieägare någon specifik information, utan en aktieägare har 
ju ett forum att bevaka sina intressen på bolagsstämman och årsstämman. 
Lundgren framhäver att det är den plats som aktieägaren ska få sin 
information ifrån och inte ifrån revisorn. En annan situation kan utgöras av 
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att en banktjänsteman ringer och frågar efter information om revisorns 
klient. Även i sådana här situationer har revisorerna tystnadsplikt, så vida de 
inte får ett godkännande från bolaget. Det här godkännandet vill Lundgren 
helst ha skriftligt så han vet vad han får och ej får berätta. Det var ingen av 
respondenterna som visste någon revisor som blivit dömd i samband med 
tystnadsplikten. Bergman avslutar med att berätta att det finns en koppling 
mellan oberoendet och tystnadsplikten, eftersom revisionen har tre 
grundpelare som alla är väldigt väsentliga: tystnadsplikt, oberoende och 
förtroende. Ingen av de andra respondenterna ser ett starkt samband mellan 
tystandsplikten och oberoendet. 
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5. Analys 
Analysen inleds med hur vi gått tillväga för att analysera. Efter analysens 
tillvägagångssätt har vi behandlat de viktiga delar som framkommit av teori 
och empiri, som sedan kopplats samman med varandra. Avsikten med 
analysen är att få fram relevant information om revisorns oberoende och 
tystnadsplikt. Vi har även tänkt analysera situationer, där revisorn har 
hamnat i svåra dilemman angående uppsatsens ämnesområde. 
 

 
Figur 5. Analysmodell 

Urvalet av information baseras på de viktiga begreppen revisorns oberoende 
och tystnadsplikt. Vid val av analys tolkades och bearbetades teorin och 
empirin till att omfatta dessa begrepp. Vi startade analysprocessen med att 
göra en jämförelse av respondenternas väsentligaste intervjusvar. Sedan 
kopplade vi samman relevant information från empirin och den teoretiska 
referensramen för att skapa uppsatsens analys. Analysen skapas utifrån den 
abduktiva ansatsen. 

5.1 Analys av revisorns oberoende 
Enligt Föreningen auktoriserade revisorer (1993) har det varit en het 
diskussion om revisorn kan förena redovisningsuppdrag med 
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revisionsuppdrag. En annan situation som kan vara tveksam med hänsyn till 
självgranskningshotet är om revisorn i sitt konsultuppdrag lämnat råd om 
affärsmässiga transaktioner. För att revisorn ska få utföra revision åt en 
klient finns det tydliga regler om att han inte personligen får genomföra 
redovisning eller bokslutsarbete. Däremot tillåts en kollega på samma 
revisionsbyrå att hjälpa till med redovisning och bokslutsarbete. I det 
välkända Fermenta fallet var de revisorer som utförde revisionsuppdraget i 
Fermenta företaget även starkt delaktiga i redovisningen. Det här fallet är ett 
bevis på att revisorns oberoende är en nödvändig förutsättning för att 
intressenterna ska kunna lita på revisionen. 
 
Av intervjuerna framgick att alla revisorer såg självgranskningshotet som ett 
stort problem i samband med oberoendet. Enligt revisorerna kan problemet 
lösas med hjälp av arbetsfördelning. Bergman som arbetar på Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers trodde att det var väldigt svårt för en mindre 
revisionsbyrå att lösa den här arbetsfördelningen. Andersson som arbetar på 
den mindre byrån Revisionsgruppen håller med Bergman om att det kan vara 
ett problem för de mindre byråerna att göra en arbetsfördelning.  
 
Föreningen auktoriserade revisorer (1993) tycker att en revisor aldrig kan 
vara helt oberoende gentemot sin klient. De viktigaste faktorerna som 
påverkar revisorns oberoende är de personliga faktorerna i ett enskilt fall. De 
säger även att jävsförhållanden och höga arvoden kan påverka, men i mindre 
utsträckning. Bartlett (1999) har genom en undersökning fått fram att 
revisorerna själva är mest oroliga för att oberoendet inte upprätthålls, genom 
att vara ekonomiskt beroende av sin klient. Svensson på KPMG tror att en 
dominerande kund kan utgöra en svår situation för en revisor att vara helt 
oberoende. Även Lundgren på Ernst & Young säger att revisorns oberoende 
kan hotas om en nyetablerad revisor inte vågar sätta sig emot en mäktig 
klient eller att en mindre revisionsbyrå har en alltför stor klient och 
därigenom riskerar att bli beroende. 

5.2 Analys av revisorns tystnadsplikt 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers har intern tystnadsplikt på revisionsbyrån, 
men däremot får de prata med kollegor inom det aktuella revisionsteamet. 
De har även avstämningspersoner att diskutera eventuella problem med. De 
andra byråerna tillämpar inte någon intern tystnadsplikt, men KPMG och 
Ernst & Young försöker att inte prata allt för mycket med kollegor.  
 
Enligt Moberg (2006) har en revisor rätt att lämna ut information om en 
klient till kollegor som ingår i revisionsuppdraget, om personerna har lovat 
att inte föra informationen vidare. Moberg säger vidare att en av orsakerna 
till att tystnadsplikten infördes i ABL SFS 2005:551 var för att revisorn inte 
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skulle kunna lämna ut offentlig information om företag. Om sådan offentlig 
information uppdagas riskeras företagets affärshemligheter att avslöjas och 
företaget kan skadas. Svensson på KPMG anser att en revisor har brustit i 
tystnadsplikten om företagets affärshemligheter kommit allmänheten till 
känna eller på något annat sätt skadat klienten. 
 
Enligt nionde kapitlet 41 § ABL SFS 2005:551 gäller tystnadsplikten vid 
företagets alla intressen som revisorn genom sitt uppdrag får kännedom om. 
Moberg (2006) tycker att det är svårt att veta vilken information som 
omfattas av tystnadsplikten, men betonar hur viktigt det är för revisorer att ta 
hänsyn till begreppet ”fullgörande av sitt uppdrag”. Begreppet kan tolkas 
som att tystnadsplikten endast omfattar den information som revisorn får 
tillgång till under det aktuella revisionsuppdraget. Begreppet kan även tolkas 
som att revisorns tystnadsplikt omfattas av information om andra företag, 
som revisorn får tillgång till genom sitt revisionsuppdrag. Det finns ingen 
direkt vägledning för hur revisorn ska agera i en sådan situation.  
 
Genom empiri har det framkommit att revisorerna tycker att tystnadsplikten 
sträcker sig väldigt långt. Andersson tycker att tystnadsplikten omfattas av 
all information som revisorn får tillgång till under sitt revisionsuppdrag. 
Däremot tycker inte Andersson att tystnadsplikten omfattas av information 
som han får ta del av på annat sätt än genom revisionsuppdraget. Ett 
exempel är om en revisor är på krogen och får information om en klient från 
en annan person, då tycker inte Andersson att tystnadsplikten gäller eftersom 
revisorn inte fått informationen genom sin yrkesroll.  

5.3 Analys av revisorns oberoende och tystnadsplikt 
I ABL SFS 2005:551 och RL SFS 2001:883 regleras både revisorns 
tystnadsplikt och oberoende. Viktiga modeller och regler att ta hänsyn till är 
analysmodellen och FARSRS yrkesetiska regler. Av den empiriska 
undersökningen har samtliga revisorer sagt att det inte är något större 
problem med tystnadsplikten, eftersom begreppet har funnits med under en 
längre tid. Lundgren ser dock ett problem med tystnadsplikten när personer 
som har anknytning till ett specifikt företag ringer till revisorn och vill få 
fram information. Även om revisorn fått ett godkännande från företaget att 
delge information, anser Lundgren att det kan vara svårt att veta hur mycket 
han får berätta.   
 
Revisorerna anser att det finns mer problemområden med oberoendet. Det 
här argumentet stöds av att RN har många fler disciplinärenden i samband 
med revisorns oberoende jämfört med revisorns tystnadsplikt. Alla revisorer 
tycker att de existerande lagarna räcker för att reglera revisorns oberoende 
och tystnadsplikt. Andersson och Bergman anser att det skulle vara omöjligt 
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för lagarna att detaljreglera allt som omfattats av oberoendet. Bergman säger 
också att det finns en generalklausul i analysmodellen, där det går att ta med 
nya saker som hotar oberoendet, därför behövs det ingen utökad 
detaljreglering. 
 
Det är enbart Bergman som ser en stark koppling mellan begreppen 
revisorns oberoende och tystnadsplikt. Han berättar att revisionen har tre 
grundpelare som alla är väldigt väsentliga: tystnadsplikt, oberoende och 
förtroende. Av teorin har det framkommit att både revisorns oberoende och 
tystnadsplikt är väsentliga för att förtroendet för revisionen ska bevaras. 
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6. Resultat 
Nedan återges problemformuleringen och respektive fråga besvaras. I 
kapitlet presenteras resultatet av undersökningen. Svaren har tolkats och 
inhämtats från analysen. 

 
• Hur långt sträcker sig revisorns tystnadsplikt och hur hanterar 

revisorn tystnadsplikten? 

Revisorns tystnadsplikt sträcker sig väldigt långt och omfattas av all den 
information som revisorn får tillgång till under revisionsuppdraget. 
Tystnadsplikten innebär att revisorn inte får föra vidare information till 
utomstående personer som kan komma att skada klientens företag. Dock får 
revisorn tillåtelse att lämna informationen vidare till personer inom det 
aktuella revisionsteamet. Tystnadsplikten omfattas inte bara av material som 
revisorerna får från klienten, utan även av information som framkommit 
under möten.  
 
Tystnadsplikten gäller alltid i alla situationer med undantag för 
brottsmisstankar, Skatteverket, medrevisor, konkursförvaltare och 
bolagsorganen. En annan situation då tystnadsplikten upphör att gälla är när 
företaget gett revisorn ett godkännande att delge information om företaget 
till andra personer. Revisorn hanterar tystnadsplikten med stor omsorg. De är 
väldigt noga med att inte äventyra förtroendet till sin klient genom att föra 
information vidare till utomstående personer. 

 
• Vad finns det för situationer som gör det svårt för en revisor att vara 

helt oberoende? 

Frågan är om det finns någon situation där en revisor kan vara helt 
oberoende. Revisorn är alltid mer eller mindre beroende av sin klient och 
den verksamhet som ska granskas. En situation som kan medföra att revisorn 
riskerar att förlora sitt oberoende mot sin klient, kan vara om revisorn utfört 
revisionsuppdrag hos samma klient under flera års tid och blivit god vän 
med personen. Ytterligare en situation som kan göra revisorn beroende av 
sin klient är att han har en allt för dominerande kund och riskerar att bli 
ekonomisk beroende av klienten. Risken är större att en nyetablerad revisor 
har svårare att hantera en sådan situation. Om en revisor hjälper en klient 
med uppgifter till Skatteverket är det viktigt att revisorn är vaksam, eftersom 
de inte får företräda någon.  
 
Några av de svåraste situationerna för en revisor att hantera sitt oberoende är 
i samband med självgranskningshotet och egenintressehotet. Revisorn får 
inte utföra både redovisningsuppdrag och revisionsuppdrag åt samma klient. 
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Vid uppdrag är det viktigt att verkligen hålla isär vilka personer som utför 
revision och vilka som utför årsredovisning och bokslut, för att 
oberoendeförhållandet inte ska hotas. Den här situationen borde vara svårare 
att hantera i en mindre revisionsbyrå, då det är svårare att dela upp arbetet. 
Om revisorn ger råd till sin klient kan det inverka på oberoendeförhållandet 
dem emellan. Problemet är om revisorn själv granskar den rådgivning som 
han gett till klienten. Sådan rådgivning kan medföra att förtroendet till 
revisionen minskar hos andra intressenter. Revisorn riskerar att bli beroende 
om han eller någon kollega som ingår i den aktiva revisionsgruppen har 
direkta eller indirekta ekonomiska intressen i företaget.  
 

• Vilka dilemman finns det i samband med tystnadsplikten och 
oberoendet? 

 
Tystnadsplikten kan i vissa situationer vara ett hinder för revisorn, då han 
kan bli kritiserad och inte får någon möjlighet att försvara sig på grund av 
tystnadsplikten. I samband med tystnadsplikten kan ett svårt dilemma 
utgöras av att revisionsklienten vill att revisorn ska assistera honom i 
samband med ett bankmöte. Om banken ställer en fråga som kunden svarar 
på är det svårt för revisorn att veta vad han får säga och inte säga. Om 
klienten ger ett felaktigt svar på en fråga, får då revisorn lov att rätta till 
felet? Säger revisorn ingenting uppfattas det som att han håller med sin 
klient. Resultatet kan bli att informationen blir missvisande, eftersom 
revisorn inte har möjlighet att berätta hur det egentligen ligger till. 
 
En revisor kan även råka ut för påtryckningar från intressenter till ett företag 
som vill ha information från revisorn om dennes klients företag. Om en 
aktieägare vill ha information har revisorn inte rätt att lämna ut sådan 
information. Ytterligare ett svårt dilemma med tystnadsplikten är för 
revisorn att veta om han bryter mot tystnadsplikten när han pratar fritt med 
kollegor på revisionsbyrån. 
 
Exempel på svåra dilemman med revisorns oberoende kan vara i samband 
med jävsfrågor. Ett exempel på en jävsituation som kan uppstå är om en 
revisor har släkt på revisionsbyrån, eftersom den personen inte får utföra 
redovisning som granskas av revisorn. Dock får andra revisorer som inte är 
underordnade till revisorn granska släktingens redovisning. Ytterligare ett 
exempel kan vara om en revisionsbyrå hyr sina lokaler från ett företag, som 
de samtidigt har uppdrag hos. Ett annat dilemma som skulle kunna påverka 
revisorns oberoende är om en revisor lämnar in sin bil till samma verkstad 
som han utför revisionsuppdrag åt.  
 
Ett svårt dilemma som RN inte godkände i samband med revisorns 
oberoende var att en revisor samtidigt både var styrelseledamot och revisor i 
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ett och samma bolag. Denna typ av situation kan ge skäl till att misstro 
revisorns opartiskhet eller självständighet i förhållande till bolaget. Ett annat 
fall RN behandlat handlade om en revisor som jobbade på en revisionsbyrå. 
Till största del granskade revisorn redovisningar som en annan 
redovisningsbyrå utfört. Problemet var att revisorns fru ägde och var 
styrelseledamot i den redovisningsbyrå som utfört redovisningen. 
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7. Diskussion och egna slutsatser 
Nedan har vi redogjort för våra egna slutsatser om problemformuleringen 
och annan relevant information som framkommit under uppsatsens gång. I 
kapitlet har vi även presenterat förslag till framtida forskning inom 
ämnesområdet. 
 
Innan vi började skriva om revisorns oberoende var vår uppfattning att 
revisorn inte kunde vara helt oberoende gentemot sin klient. Det är en 
uppfattning som vi fortfarande delar efter att ha utfört teori och empiri. Vi 
har under uppsatsens gång kommit fram till att det finns många olika 
omständigheter som kan påverka revisorns oberoende och tystnadsplikt. Det 
finns olika dilemman för en revisor att ta hänsyn till i samband med 
oberoendet och tystnadsplikten.  
 
En aspekt som kan inverka på oberoendet är revisorns dubbla roller. En 
revisor får inte utföra redovisningsuppdrag och samtidigt utföra 
revisionsuppdrag åt samma klient. Däremot får en annan medarbetare på 
byrån utföra redovisning som granskas av revisorn. Vi tycker det är tveksamt 
att en medarbetare får utföra redovisning när en revisor från samma 
revisionsbyrå har till uppgift att granska samma klient. Vi tror att en sådan 
situation kan inverka på oberoendet, eftersom det kan vara svårt att objektivt 
granska en medarbetares arbete. Revisorn kanske är god vän med 
medarbetaren, vilket gör det svårt att kritisera vännens arbete. Något som 
framkom från empirin var att revisorn ibland fick rycka in vid sjukdomsfall 
och hjälpa till med grundbokföring. Egentligen får revisorn inte hjälpa till 
med det här om han utför revision på samma företag. Vi tycker det är 
konstigt att det finns ett undantag där revisorn får hjälpa till med redovisning 
och samtidigt granska den, eftersom oberoendet hotas vid en sådan 
självgranskning. Det borde kunna lösas på ett bättre sätt, genom att ersätta 
med en annan medarbetare från samma byrå. 
 
Självgranskningshotet brukar vanligtvis lösas genom att revisionsbyrån gör 
en arbetsfördelning på byrån. Det är lättare för en större byrå att genomföra 
en sådan arbetsfördelning då de har fler personer att tillgå. Vi har fått 
uppfattningen om att mindre byråer kan få problem med att dela upp arbetet, 
så att de undgår självgranskningshotet. Vi tror att det här kan resultera i att 
revisorn kanske hoppar in och tar på sig för mycket ansvar och genomför 
otillåten redovisning, då han även har hand om det aktuella 
revisionsuppdraget. 
 
Det finns ett flertal situationer som kan inverka på oberoendet. En situation 
kan vara att en revisionsbyrå hyr sin lokal från samma företag som de även 
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har uppdrag hos. RN såg i slutändan inget problem med en sådan situation, 
men vi anser att situationen kan vara tveksam. Vi tycker att situationen kan 
leda till att revisorn blir påverkad, eftersom han vill ha ett bra samarbete med 
sin klient och hyresvärd. Revisionsbyrån vill förmodligen även i framtiden 
fortsätta att hyra av klienten. Något som vi är förvånade över är att det var 
otillåtet enligt den gamla RL, men att det idag är tillåtet enligt RN: s 
disciplinkontroller. Vi tycker att en sådan situation kan påverka revisorns 
oberoende och att det borde regleras i RL SFS 2001:883. Ytterligare en 
situation som kan inverka på oberoendet är när en revisor lämnar in sin bil 
på verkstad hos sin revisionsklient. Det är då viktigt att affären sker på 
affärsmässiga villkor. Vi tror att det är möjligt att revisionsklienten vill ge 
revisorn någon form av rabatt och vad är det då som säger att revisorn inte 
tar emot rabatten. En sådan situation tror vi kan göra att revisorns 
oberoendeförhållande hotas. Det är väldigt viktigt att revisorn är stark i sin 
roll och inte tar emot rabatten.  
 
Tystnadsplikten omfattas av all information som revisorn får tillgång till 
under ett revisionsuppdrag. Från intervjuerna fick vi reda på att några av 
revisorerna pratar fritt med sina kollegor inom revisionsbyrån. När revisorn 
diskuterar sina klienter med sina kollegor anser vi att man kan se det som att 
revisorn på sätt och vis bryter sin tystnadsplikt. Frågan är om de involverade 
revisorerna som får ta del av informationen också omfattas av 
tystnadsplikten fast det inte är deras klient. Om de inte gör det, tror vi att 
situationen kan utgöra ett allvarligt problem för de revisorer som inte 
tillämpar intern tystnadsplikt. 
 
Tystnadsplikten är ett begrepp som funnits inom revisionsyrket under en 
lång tid. Det gör att begreppet sitter i ryggmärgen på revisorerna. Vi tycker 
det är positivt att revisorerna uppfattar tystnadsplikten som en naturlig del av 
yrket och att de inte ser så många svåra situationer med begreppet. Om 
revisorn skulle berätta information om ett företag till utomstående, så tror vi 
att detta skulle kunna få förödande effekter för både revisorn och 
revisionsbyrån. Det största problemet för revisorn skulle nog inte bli själva 
sanktionen, eftersom revisorn förmodligen skulle förlora sitt jobb. Även om 
han skulle få ha kvar sitt jobb, så skulle nog många av hans nuvarande 
klienter inte vilja ha honom som revisor. En sådan situation skulle även ge 
revisionsbyrån ett dåligt rykte. 
 
Från både teori och empiri har det framkommit att det normalt inte är några 
större problem med tystnadsplikten. Däremot finns det mer problem som 
kretsar kring oberoende frågan. Vi tror att orsaken till det här är att 
tystnadsplikten funnits med under en längre tid och att den reglerar ett 
viktigt, men mindre område. Till skillnad från tystnadsplikten omfattas 
oberoendet av en rad olika delområden till exempel självgranskningshot och 
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egenintressehot. Ju mer områden som finns reglerade desto svårare 
situationer borde kunna uppstå. Vi tycker att man har löst det på ett bra sätt, 
att revisorns oberoende ska testas genom analysmodellen. En revisor kanske 
inte alltid är medveten om att han inte är oberoende gentemot sin klient, då 
kan det vara bra att han tvingas testa sitt oberoende. Det har framkommit att 
det egentligen inte spelar någon roll hur oberoende revisorn anser sig vara, 
utan istället hur utomstående personer uppfattar revisorns oberoende. I vissa 
situationer tror vi att det kan vara svårt för revisorn att veta hur utomstående 
personer uppfattar honom och att det kan vara lätt för revisorn att förlora sitt 
förtroende. 

Ett alternativ till att lösa problemet med revisorns oberoende i större företag 
kan vara att tillsätta flera revisorer från olika revisionsbyråer. Vi tycker att 
förslaget är en bra lösning på problemet, eftersom det är troligare att 
revisionsklienten inte lyckas påverka två olika parter. 

7.1 Förslag till framtida forskning 
Under arbetet med uppsatsen har det framkommit nya intressanta områden 
att forska om i samband med revisorns oberoende och tystnadsplikt.  
 

• Ett intressant område för framtida forskning kan vara att studera hur 
företagen ser på revisorns oberoende och tystnadsplikt. Genom att 
studera oberoendet och tystnadsplikten från både revisorns och 
företagens perspektiv, skapas en bättre helhetsbild om 
ämnesområdet.  

 
• Ett annat forskningsområde skulle kunna vara att jämföra hur 

Sveriges revisorer ser på oberoendet och tystnadsplikten i 
förhållande till revisorer i ett annat land. Då Sverige är medlem i 
EU, hade det varit intressant att göra en jämförelse med ett land som 
inte är med i EU.  

 
• En annan tänkvärd studie hade varit att göra en jämförelse mellan 

hur små och stora revisionsbyråer arbetar med revisions oberoende 
och tystnadsplikt. Från vår studie har det framkommit att mindre 
byråer har svårare med arbetsfördelningen. Vi tycker att det hade 
varit intressant att göra en djupare jämförelse mellan olika 
revisionsbyråer, för att få fram andra skillnader.  

 
• Ytterligare ett förslag till framtida forskning är att bygga uppsatsen 

på intervjuer med revisorer som har blivit dömda för brott i samband 
med oberoendet eller tystnadsplikten. Det kan dock vara svårt att 
hitta dessa personer och få fram relevant information. 
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Bilaga 1 
Aktiebolagslag (2005:551),9 kap. Revision 

Antalet revisorer 
1 § Ett aktiebolag skall ha minst en revisor. Av 3 kap. 1 § första stycket 
framgår att antalet revisorer eller lägsta eller högsta antalet revisorer skall 
anges i bolagsordningen. 

Revisorssuppleanter 
2 § För en revisor får utses en eller flera suppleanter. 
Bestämmelserna i denna lag om revisor gäller i tillämpliga delar även 
suppleant. 

Revisorns uppgifter 
3 § Revisorn skall granska bolagets årsredovisning och bokföring samt 
styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Granskningen skall 
vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. 

Om bolaget är moderbolag, skall revisorn även granska 
koncernredovisningen, om en sådan har upprättats, samt koncernföretagens 
inbördes för hållanden. 

4 § Revisorn skall följa bolagsstämmans anvisningar, om de inte strider mot 
lag, bolagsordningen eller god revisionssed. 

5 § Revisorn skall efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till 
bolagsstämman. Bestämmelser om berättelsens innehåll och den tidpunkt då 
den skall lämnas till bolagets styrelse finns i 28-36 §§. 

Om bolaget är ett moderbolag som är skyldigt att upprätta 
koncernredovisning, skall revisorn även lämna en koncernrevisionsberättelse 
enligt bestämmelserna i 38 §. 

6 § I samband med revisionen skall revisorn till styrelsen och den 
verkställande direktören framställa de erinringar och göra de påpekanden 
som följer av god revisionssed. Bestämmelser om erinringar finns i 39 §. 
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Tillhandahållande av upplysningar m.m. 

7 § Styrelsen och den verkställande direktören skall ge revisorn tillfälle att 
genomföra granskningen i den omfattning revisorn anser är nödvändig. De 
skall lämna de upplysningar och den hjälp som revisorn begär. 

Samma skyldigheter har styrelsen, den verkställande direktören och revisorn 
i ett dotterbolag gentemot en revisor i moderbolaget. 

Hur en revisor utses 
8 § En revisor väljs av bolagsstämman. 

Om bolaget skall ha flera revisorer, får det i bolagsordningen föreskrivas att 
en eller flera av dem, dock inte alla, skall utses på annat sätt än genom val på 
bolagsstämma. 

I ett bolag som avses i 2 § 4 lagen (2002:1022) om revision av statlig 
verksamhet m.m. får Riksrevisionen utse en eller flera revisorer att delta i 
revisionen tillsammans med övriga revisorer. 

I 9, 25 och 26 §§ finns bestämmelser om att länsstyrelsen i vissa fall skall 
utse en revisor. 

Minoritetsrevisor 
9 § En aktieägare kan föreslå att en revisor som utses av länsstyrelsen skall 
delta i revisionen tillsammans med övriga revisorer. 

Förslaget skall framställas på en bolagsstämma där revisorsval skall ske eller 
förslaget enligt kallelsen till bolagsstämman skall behandlas. Om förslaget 
biträds av ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget eller till 
minst en tredjedel av de aktier som är företrädda vid stämman och om 
någon aktieägare begär det hos länsstyrelsen, skall länsstyrelsen utse en 
revisor. 

Länsstyrelsen skall ge bolagets styrelse tillfälle att yttra sig, innan den utser 
revisor. Beslutet skall avse tiden till och med nästa årsstämma. 

Obehörighetsgrunder 
10 § Den som är i konkurs eller har fått näringsförbud eller har förvaltare 
enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken kan inte vara revisor. 
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Kompetenskrav 

11 § En revisor skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och 
ekonomiska förhållanden som med hänsyn till arten och omfattningen av 
bolagets verksamhet fordras för att fullgöra uppdraget. 

12 § Endast den som är auktoriserad eller godkänd revisor kan vara revisor. 

Bestämmelser om auktoriserade och godkända revisorer finns i revisorslagen 
(2001:883). 

13 § /Upphör att gälla U:2007-01-01/ Minst en av bolagsstämman utsedd 
revisor skall vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor som har avlagt 
revisorsexamen, om 

1. tillgångarnas nettovärde enligt fastställda balansräkningar för de två 
senaste räkenskapsåren överstiger ett gränsbelopp som motsvarar 1 000 
gånger det prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som 
gällde vid utgången av respektive räkenskapsår, 

2. antalet anställda hos bolaget under de två senaste räkenskapsåren i 
medeltal har överstigit 200, eller 

3. bolagets aktier, teckningsoptioner eller skuldebrev är noterade vid en börs, 
en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad. 

13 § /Träder i kraft I:2007-01-01/ 
Minst en av bolagsstämman utsedd revisor skall vara auktoriserad revisor 
eller godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen, om 

1. bolaget uppfyller mer än ett av följande villkor: 
a) medelantalet anställda i bolaget har under vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren uppgått till mer än 50, 

b) bolagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två 
senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 25 miljoner kronor, 

c) bolagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren uppgått till mer än 50 miljoner kronor, eller 
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2. bolagets aktier, teckningsoptioner eller skuldebrev är noterade vid en börs, 
en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad. Lag 
(2006:877). 

14 § /Upphör att gälla U:2007-01-01/ Bestämmelserna i 13 § gäller även för 
moderbolag i en koncern, om 

1. nettovärdet av koncernföretagens tillgångar enligt fastställda 
koncernbalansräkningar för de två senaste räkenskapsåren överstiger det 
gränsbelopp som anges i 13 § 1, 

2. antalet anställda vid koncernföretagen under de två senaste 
räkenskapsåren i medeltal har överstigit 200, eller 

3. moderbolaget inte upprättar någon koncernredovisning och nettovärdet av 
koncernföretagens tillgångar, enligt fastställda balansräkningar för 
koncernföretagens två senaste räkenskapsår, på moderbolagets balansdag 
överstiger det gränsbelopp som anges i 13 § 1. 

14 § /Träder i kraft I:2007-01-01/ Bestämmelserna i 13 § gäller även för 
moderbolag i en koncern, om koncernen uppfyller mer än ett av följande 
villkor: 

1. medelantalet anställda i koncernen har under vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren uppgått till mer än 50, 

2. koncernföretagens redovisade balansomslutning har för vart och ett av de 
två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 25 miljoner kronor, 

3. koncernföretagens redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de 
två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50 miljoner kronor. 

Vid tillämpningen av första stycket 2 och 3 skall fordringar och skulder 
mellan koncernföretag, liksom internvinster, elimineras. Detsamma gäller 
för intäkter och kostnader som hänför sig till transaktioner mellan 
koncernföretag, liksom förändring av internvinst. Lag (2006:877). 

15 § För ett bolag som omfattas av bestämmelserna i 13 § 1 eller 2 eller 14 § 
får Bolagsverket besluta att bolaget i stället för en auktoriserad revisor eller 
en godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen får utse en viss annan 
godkänd revisor. Ett sådant beslut gäller i högst fem år. 
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16 § I andra bolag än de som avses i 13 och 14 §§ skall en auktoriserad 
revisor eller en godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen utses till 
revisor, om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det 
vid den bolagsstämma där revisorsval skall ske. 

Jäv 
17 § /Upphör att gälla U:2007-01-01/ Den får inte vara revisor som 

1. äger aktie i bolaget eller annat bolag i samma koncern, 

2. är ledamot av styrelsen eller verkställande direktör i bolaget eller dess 
dotterföretag eller biträder vid bolagets 
bokföring eller medelsförvaltning eller bolagets kontroll däröver, 

3. är anställd hos eller på annat sätt har en underordnad eller beroende 
ställning till bolaget eller någon som avses i 2, 

4. är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder bolaget 
vid grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller bolagets kontroll 
däröver, 

5. är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller 
nedstigande led till en person som avses i 2, 

6. är besvågrad med en person som avses i 2 i rätt upp- eller nedstigande led 
eller så att den ene är gift med den andres syskon, eller 

7. står i låneskuld till bolaget eller ett annat bolag i samma koncern eller har 
en förpliktelse som ett sådant bolag har ställt säkerhet för. 

Den som enligt första stycket inte är behörig att vara revisor i ett moderbolag 
får inte heller vara revisor i dess dotterbolag. 

17 § /Träder i kraft I:2007-01-01/ Den får inte vara revisor som 

1. äger aktie i bolaget eller annat bolag i samma koncern, 

2. är ledamot av styrelsen eller verkställande direktör i bolaget eller dess 
dotterföretag eller biträder vid bolagets bokföring eller medelsförvaltning 
eller bolagets kontroll däröver, 
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3. är anställd hos eller på annat sätt har en underordnad eller beroende 
ställning till bolaget eller någon som avses i 2, 

4. är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder bolaget 
vid grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller bolagets kontroll 
däröver, 

5. är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller 
nedstigande led till en person som avses i 2, 

6. är besvågrad med en person som avses i 2 i rätt upp- eller nedstigande led 
eller så att den ene är gift med den andres syskon, eller 

7. står i låneskuld till bolaget eller ett annat bolag i samma koncern eller har 
en förpliktelse som ett sådant bolag har ställt säkerhet för. 

I fråga om aktiebolag som avses i 13 eller 14 § gäller, istället för 
bestämmelsen i första stycket 4, att den inte får vara revisor som är verksam 
i samma företag som den som yrkesmässigt biträder bolaget vid bokföringen 
eller medelsförvaltningen eller bolagets kontroll däröver. 

Den som enligt första eller andra stycket inte är behörig att vara revisor i ett 
moderbolag får inte heller vara revisor i dess dotterbolag. Lag (2006:399). 

18 § En revisor får vid revisionen inte anlita någon som enligt 17 § inte är 
behörig att vara revisor. Om bolaget eller dess moderbolag har anställda med 
uppgift att uteslutande eller huvudsakligen sköta den interna revisionen, får 
revisorn dock vid revisionen anlita sådana anställda i den utsträckning det 
är förenligt med god revisionssed. 

Revisionsbolag 
19 § Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses. 

Bestämmelser om vem som får vara huvudansvarig för revisionen när ett 
revisionsbolag utses att vara revisor och om underrättelseskyldighet finns i 
17 § revisorslagen (2001:883). Följande bestämmelser i detta kapitel skall 
tillämpas på den huvudansvarige:17 och 18 §§ om jäv, 40 § om närvaro vid 
bolagsstämma och 47 och 48 §§ om registrering. 
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Revisor i dotterföretag 

20 § Bland revisorerna i ett dotterföretag bör minst en också vara revisor i 
moderbolaget. 

Revisorns mandattid 
21 § Uppdraget som revisor gäller till slutet av den årsstämma som hålls 
under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

Om samma revisor skall utses på nytt i anslutning till att tiden enligt första 
stycket löper ut, får den som utser revisorn bestämma att uppdraget skall 
gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det tredje räkenskapsåret 
efter revisorsvalet. 

I de fall som avses i 24 § får en ny revisor utses för den tid som återstår av 
den tidigare revisorns mandattid. 

Avgång i förtid 
22 § Ett uppdrag som revisor upphör i förtid, om revisorn eller den som har 
utsett revisorn anmäler att uppdraget skall upphöra. Anmälan skall göras hos 
styrelsen. Om en revisor som inte är vald på bolagsstämma vill avgå, skall 
revisorn anmäla det också hos den som har utsett honom eller henne. 

23 § En revisor vars uppdrag upphör i förtid skall genast anmäla detta för 
registrering i aktiebolagsregistret. Han eller hon skall lämna en kopia av 
anmälan till bolagets styrelse. 

Revisorn skall i anmälan lämna en redogörelse för vad han eller hon har 
funnit vid den granskning som han eller hon har utfört under den del av 
löpande räkenskapsår som uppdraget har omfattat. För anmälan gäller vad 
som föreskrivs i 33 § andra stycket, 34 och 35 §§ om revisionsberättelse. 

24 § Om en revisors uppdrag upphör i förtid eller om bestämmelserna i 10-
17 §§ eller bestämmelser i bolagsordningen hindrar honom eller henne att 
vara revisor och det inte finns någon suppleant, skall styrelsen vidta åtgärder 
för att en ny revisor utses. 

Länsstyrelseförordnande av revisor 

25 § Efter anmälan skall länsstyrelsen utse en revisor när 
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1. auktoriserad revisor eller godkänd revisor inte är utsedd enligt 12-15 §§, 

2. revisorn är obehörig enligt 10 eller 17 § och det inte finns någon behörig 
revisorssuppleant, eller 

3. en bestämmelse i bolagsordningen om antalet revisorer eller om revisorns 
behörighet inte har följts. 

En anmälan enligt första stycket kan göras av var och en. Styrelsen är 
skyldig att göra anmälan, om det inte snarast möjligt utses en ny revisor 
genom den som enligt 8 § har rätt att utse revisor. 

26 § Om bolagsstämman, trots en begäran enligt 16 §, inte har utsett någon 
auktoriserad revisor eller någon godkänd revisor som har avlagt 
revisorsexamen och om någon aktieägare inom en månad från 
bolagsstämman begär det hos länsstyrelsen, skall länsstyrelsen förordna en 
sådan revisor. 

27 § Länsstyrelsen skall ge bolagets styrelse tillfälle att yttra sig innan den 
beslutar i ett ärende enligt 25 eller 26 §. Förordnandet skall avse tiden till 
dess en annan revisor har blivit utsedd på föreskrivet sätt. 

Vid förordnande enligt 25 § första stycket 2 skall länsstyrelsen entlediga den 
obehörige revisorn. 

Revisionsberättelsen 
28 § Revisionsberättelsen skall lämnas till bolagets styrelse senast tre veckor 
före årsstämman. 

Revisorn skall på årsredovisningen göra en hänvisning till 
revisionsberättelsen. 

29 § Revisionsberättelsens inledning skall innehålla uppgift om 

1. bolagets firma och organisationsnummer, 

2. vilken räkenskapsperiod som revisionsberättelsen avser, samt 

3. vilket eller vilka normsystem för redovisning som bolaget har tillämpat. 

Revisionsberättelsen skall vara undertecknad av revisorn och innehålla 
uppgift om vilken dag revisionen avslutades. 
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30 § I revisionsberättelsen skall det anges vilket eller vilka normsystem för 
revision som revisorn har tillämpat. 

I förekommande fall skall det i revisionsberättelsen även anges 

1. om revisorn i en fråga som behandlas i revisionsberättelsen har en mening 
som avviker från styrelsens eller annan revisors, 

2. om revisionens inriktning eller omfattning är begränsad, eller 

3. om revisorn anser sig sakna tillräckligt underlag för att göra något 
uttalande enligt 31-33 §§. 

31 § Revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande om huruvida 
årsredovisningen har upprättats i överensstämmelse med tillämplig lag om 
årsredovisning. I uttalandet skall det särskilt anges 

1. om årsredovisningen ger en rättvisande bild av bolagets resultat och 
ställning, och 

2. om förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Om det i årsredovisningen inte har lämnats sådana upplysningar som skall 
lämnas enligt tillämplig lag om årsredovisning, skall revisorn ange detta och, 
om det är möjligt, lämna behövliga upplysningar i sin berättelse. 

32 § Revisionsberättelsen skall innehålla uttalanden om huruvida 

1. bolagsstämman bör fastställa balansräkningen och resultaträkningen, 

2. bolagsstämman bör besluta om dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, och 

3. styrelsen och den verkställande direktören i förekommande fall har 
upprättat en förteckning enligt 21 kap. 10 § över vissa lån och säkerheter.  

Om revisorn anser att balansräkningen eller resultaträkningen inte bör 
fastställas, skall han eller hon anteckna det på årsredovisningen. 

33 § Revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande om huruvida 
styrelseledamöterna och den verkställande direktören bör beviljas 
ansvarsfrihet gentemot bolaget. 
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Om revisorn vid sin granskning har funnit att en styrelseledamot eller den 
verkställande direktören har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till 
någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet, skall det 
anmärkas i berättelsen. Detsamma gäller om revisorn vid granskningen har 
funnit att en styrelseledamot eller den verkställande direktören på något 
annat sätt har handlat i strid med denna lag, tillämplig lag om årsredovisning 
eller bolagsordningen. 

34 § I revisionsberättelsen skall revisorn anmärka om han eller hon har 
funnit att bolaget inte har fullgjort sin skyldighet att 

1. göra skatteavdrag enligt skattebetalningslagen (1997:483), 

2. anmäla sig för registrering enligt 3 kap. 2 § 
skattebetalningslagen, 

3. lämna skattedeklaration enligt 10 kap. 9, 9 a eller 10 § 
skattebetalningslagen, eller 

4. i rätt tid betala skatter och avgifter som omfattas av 1 kap. 1 och 2 §§ 
skattebetalningslagen. 

35 § Utöver vad som följer av 29-34 §§ får en revisor i revisionsberättelsen 
lämna sådana upplysningar som han eller hon anser att aktieägarna bör få 
kännedom om. Om årsredovisningen innehåller uppgifter som har betydelse 
för upplysningarna, skall revisorn hänvisa till uppgifterna. 

36 § Om en tidigare revisor har gjort en anmälan enligt 23 §, skall en kopia 
av den fogas till revisionsberättelsen. 

37 § Revisorn skall genast sända en kopia av revisionsberättelsen till 
Skatteverket, om revisionsberättelsen innehåller 

1. anmärkningar enligt 33 § andra stycket, eller 

2. uttalanden om att 

- årsredovisningen inte har upprättats i överensstämmelse med tillämplig lag 
om årsredovisning, 

- sådana upplysningar som skall lämnas enligt tillämplig lag om 
årsredovisning inte har lämnats, 

 60 



 
- styrelseledamöterna eller den verkställande direktören inte bör beviljas 
ansvarsfrihet gentemot bolaget, eller 

- bolaget inte har fullgjort en skyldighet som avses i 34 § 1-3. 

Koncernrevisionsberättelsen 

38 § I fråga om koncernrevisionsberättelsen gäller 28 § första stycket om 
tidpunkten för lämnande av revisionsberättelsen samt 29 § första stycket 2 
och andra stycket, 30 och 31 §§, 32 § första stycket 1, 35 och 36 §§ om 
revisionsberättelsens innehåll. 

Koncernrevisionsberättelsens inledning skall innehålla uppgift om 
moderbolagets firma och organisationsnummer samt om vilket eller vilka 
normsystem för koncernredovisning som moderbolaget har tillämpat. 

På koncernredovisningen skall det göras en hänvisning till 
koncernrevisionsberättelsen. Om revisorn anser att koncernbalansräkningen 
eller koncernresultaträkningen inte bör fastställas, skall också detta 
antecknas på koncernredovisningen. 

Erinringar 

39 § Om revisorn har framställt en erinran till styrelsen eller den 
verkställande direktören, skall den antecknas i ett protokoll eller i en annan 
handling. Handlingen skall lämnas till styrelsen och bolaget skall förvara den 
på ett betryggande sätt. 

Styrelsen skall ta upp erinran till behandling vid ett sammanträde. 
Sammanträdet skall hållas inom fyra veckor från det att erinran har 
överlämnats. Om erinran framställs senast i samband med att 
revisionsberättelsen avlämnas till bolaget, skall ett sammanträde alltid hållas 
före den bolagsstämma där revisionsberättelsen läggs fram. 

Revisorns närvaro vid bolagsstämman 

40 § Revisorn har rätt att närvara vid bolagsstämman. Han eller hon är 
skyldig att närvara, om det med hänsyn till ärendena kan anses nödvändigt. 
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Revisorns tystnadsplikt 

41 § Revisorn får inte till en enskild aktieägare eller till någon utom stående 
obehörigen lämna upplysningar om sådana bolagets angelägenheter som 
revisorn får kännedom om när han eller hon fullgör sitt uppdrag, om det kan 
vara till skada för bolaget. 

Åtgärder vid misstanke om brott 
42 § En revisor skall vidta de åtgärder som anges i 43 och 44 §§, om han 
eller hon finner att det kan misstänkas att en styrelseledamot eller den 
verkställande direktören inom ramen för bolagets verksamhet har gjort sig 
skyldig till brott enligt någon av följande bestämmelser: 

1. 9 kap. 1, 3, 6 a och 9 §§, 10 kap. 1, 3, 4 och 5 §§, 11 kap. 1, 2, 4 och 5 §§, 
17 kap. 7 § samt 20 kap. 2 § brottsbalken, och 

2. 2, 4, 5 och 10 §§ skattebrottslagen (1971:69). 

43 § En revisor som finner att det föreligger sådan brottsmisstanke som 
avses i 42 § skall utan oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om sina 
iakttagelser. Om revisorn finner att en misstanke om brott bör föranleda 
honom eller henne att lämna uppgifter enligt 9 § lagen (1993:768) om 
åtgärder mot penningtvätt, skall dock den i 11 § andra stycket samma lag 
angivna tidsfristen iakttas. 

Någon underrättelse behöver dock inte lämnas, om det kan antas att styrelsen 
inte skulle vidta några skadeförebyggande åtgärder med anledning av 
underrättelsen eller en underrättelse av annat skäl framstår som meningslös 
eller stridande mot syftet med underrättelseskyldigheten. 

44 § Senast fyra veckor efter det att styrelsen har underrättats enligt 43 § 
första stycket skall revisorn avgå från sitt uppdrag. När revisorn anmäler 
detta enligt 23 §, skall han eller hon i en särskild handling till åklagare 
redogöra för misstanken samt ange de omständigheter som misstanken 
grundar sig på. 

Vad som sägs i första stycket om avgång och anmälan gäller inte om 

1. den ekonomiska skadan av det misstänkta brottet har ersatts och övriga 
menliga verkningar av gärningen har avhjälpts, 
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2. det misstänkta brottet redan har anmälts till polismyndighet eller åklagare, 
eller 

3. det misstänkta brottet är obetydligt. 

I de fall som avses i 43 § andra stycket skall revisorn, om anmälan om det 
misstänkta brottet inte redan har lämnats till polismyndighet eller åklagare, 
utan oskäligt dröjsmål avgå från sitt uppdrag och lämna en sådan handling 
som anges i första stycket. 

Revisorns upplysningsplikt gentemot bolagsstämman 
45 § Revisorn är skyldig att lämna bolagsstämman de upplysningar som 
stämman begär, i den mån det inte skulle vara till väsentlig skada för 
bolaget. 

Revisorns upplysningsplikt gentemot medrevisor m.fl. 

46 § Revisorn är skyldig att lämna en medrevisor, en ny revisor, en 
lekmannarevisor, en särskild granskare och, om bolaget är försatt i konkurs, 
konkursförvaltaren de upplysningar som behövs om bolagets 
angelägenheter. 

Revisorn är dessutom skyldig att på begäran lämna upplysningar om 
bolagets angelägenheter till undersökningsledaren under förundersökning i 
brottmål. 

Revisorn i ett aktiebolag som omfattas av 1 kap. 9 § sekretesslagen 
(1980:100) är även skyldig att på begäran lämna upplysningar om bolagets 
angelägenheter till de förtroendevalda revisorerna i kommunen, landstinget 
eller i sådana kommunalförbund som kommunen eller landstinget ingår i. 

Revisorn i ett aktiebolag i vilket staten äger samtliga aktier är skyldig att på 
begäran lämna upplysningar om bolagets angelägenheter till Riksrevisionen. 
Lag (2006:373). 

Registrering 

47 § Bolaget skall för registrering i aktiebolagsregistret anmäla vem som har 
utsetts till revisor. 

Anmälan skall innehålla uppgift om revisorns postadress. Om postadressen 
avviker från revisorns hemvist, skall även hemvistet anges. Anmälan skall 
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vidare innehålla uppgift om revisorns personnummer eller, om sådant 
saknas, födelsedatum. Är revisorn ett registrerat revisionsbolag, skall 
anmälan även innehålla uppgift om bolagets organisationsnummer och om 
vem som är huvudansvarig för revisionen. 

Rätt att göra anmälan har även den som anmälan gäller. 

48 § Anmälan enligt 47 § skall göras första gången när bolaget enligt 2 kap. 
22 § anmäls för registrering och därefter genast efter det att någon ändring 
har inträffat i ett förhållande som har anmälts eller skall anmälas för 
registrering. 
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Bilaga 2 
Intervjufrågor 
1. Hur ser ni på oberoendet? 
2. Har ni någonsin stött på problem med oberoendet? 
3. Räcker existerande lagar till för att veta var gränsen går 

mellan att vara oberoende och beroende? 
4. Vad finns det för situationer som gör det svårt för en 

revisor att vara helt oberoende? 
5. Hur hanterar ni tystnadsplikten i ert dagliga arbete? 
6. I vilka situationer har du rätt att bryta din tystnadsplikt? 
7. Inom vilka gränser tycker ni att revisorns tystnadsplikt 

sträcker sig? 
8. Ser ni ett samband mellan oberoendet och tystnadsplikten? 
9. Om ni får spekulera angående vilka svåra situationer som 

kan uppstå i samband med oberoendet och tystnadsplikten, 
vilka tror ni förekommer mest bland revisorer? 

10. Kan du ge ett konkret exempel, utan att behöva namnge 
personen ifråga på ett fall där en revisor inte kunnat 
hantera oberoendet eller tystnadsplikten? 
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Högskolan i Borås 
 
Högskolan i Borås bildades i 
samband med högskolereformen 
1977. Högskolans textila 
utbildningar har dock sitt ursprung 
redan i den Tekniska Väfskolan från 
1866. 
 
Idag är Högskolan i Borås en 
nationell högskola med studenter 
från hela landet. Högskolan i Borås 
ger utbildningar inom följande 
ämnesområden; biblioteks- och 
informationsvetenskap, textil, teknik, 
barn- och ungdomspedagogik samt 
data/informatik och ekonomi.  
 
Forskning och utvecklingsarbete är 
en expanderande del av högskolans 
verksamhet. En viktig del i detta 
arbete är en nära samverkan med 
företag, statliga myndigheter och 
kommuner både i Sverige och 
utomlands. 
  
 

Institutionen för data- och 
affärsvetenskap 
 
Institutionen för data- och 
affärsvetenskap ger utbildningar 
inom följande två områden: ekonomi 
och informatik. Samverkan mellan 
institutionens ämnen har lett till 
unika utbildningsprogram, i första 
hand magisterutbildningar som 
bygger på ämneskombinationen 
informatik och företagsekonomi.  
 
Institutionen för data- och 
affärsvetenskap ger följande 
utbildningar: Civilekonomutbildning 
120/160 poäng, 
Dataekonomutbildning 120/160 
poäng, Systemarkitektur-utbildning 
120/160 poäng, 
Systemvetarutbildning 120/160 
poäng. Fastighetsmäklarutbildning 
80 poäng, Event Management 80 
poäng, Magisterutbildning i 
entreprenörsskap och affärsdesign, 
Magisterutbildning i 
direktmarknadsföring 121-160 
poäng Kandidat-/magister-utbildning 
i företagsekonomi 81-120/160 
poäng samt Kandidat-/magister-
utbildning i informatik 81-120/160 
poäng 
 
Därutöver erbjuder institutionen 
fristående kurser ekonomi, juridik 
och informatik.  

 

För mer information: 
 

Högskolan i Borås 
501 90 Borås 

Tel 033-435 40 00 
Fax 033-435 40 03 
E-post: Info@hb.se 

Internet: http://www.hb.se 
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