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Sammanfattning 
 
I denna uppsats har vi granskat de två yrkena rådgivare och revisor för att se vad yrkena 
innebär. Vi har använt oss av sekundärdata och på så sätt försökt att skaffa oss en bild av hur 
yrkena ser ut. Vi har sedan läst och analyserat rättfall för att se hur domarna har fallit inom 
respektive yrkesområde. Detta har vi gjort med intresse av den nya lagen som trädde ikraft 
2004 för finansiell rådgivning. Vi ville se om den nya lagen har hunnit ge några effekter i form 
av fällande domar. Syftet med arbetet har varit att granska deras rättigheter och skyldigheter för 
att se deras likheter och olikheter.   
 
I vår uppsats har vi använt oss utav två egentliga motsatser nämligen hermeneutik och 
positivism för att genomföra detta arbete. Positivismen står för fakta så som lagar och regler 
medan hermeneutiken står för vår tolkning av olika texter. 

Revisor och finansiell rådgivare är två yrken som för en lekman kan vara svåra att skilja. Det 
finns dock viktiga skillnader som vi har försökt att belysa i detta arbete. Revisorn är mycket 
mer styrd av lagar och regler än vad den finansiella rådgivaren är. Rådgivning kan ges till vem 
som helst utan att ge direkta följder vid fel rådgivning. Den viktigaste och tydligaste skillnaden 
mellan rådgivning och revision ligger i dess skadeståndsskyldighet. Bevisbörda ligger mycket 
hos dem som får råd och eftersom rådgivarna inte kan veta hur framtiden kommer att se ut så är 
det svårt att ställa dem till svars för eventuella förluster i framtiden. Fram till 2004, då den nya 
lagstiftningen kom, kan rådgivare möjligtvis ha varit för oaktsamma med rådgivningen på 
grund av att det inte fanns några lagar som styrde detta.  
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1 Inledning 

I det här avsnittet tar vi upp bakgrunden, problemformulering och syftet med uppsatsen.  

 

1.1 Bakgrund 
 
Det kan ibland verka svårt att dra en gräns mellan yrkena finansiell rådgivare och revisor. 
Gränsen mellan yrkena kan i vissa fall dras med hjälp av de skyldigheter och rättigheter som 
tillskrivs de olika yrkena. Rättigheterna och skyldigheterna regleras framförallt av lagar och 
regler. Revisorer har haft lagar något längre än rådgivare men sedan 2004 så är även yrket 
finansiell rådgivare lagreglerat. Lagar och regler uppkommer oftast då krav ställs utifrån på att 
vissa bör skyddas åt det ena eller andra hållet, och så är det väl även med lagar och regler för 
revisorer och finansiella rådgivare. Vad ställer då samhället och vi konsumenter för krav på 
rådgivare och revisorer? Har våra krav och förväntningar slagit igenom i de regelverk vi har? 
Vem är regelverken till för egentligen, är det till för att skydda konsumenten eller de 
yrkesaktiva? 
 

1.2 Problemformulering 
 

• Definiera de olika yrkena för att sedan kunna se dess likheter och olikheter vad gäller 
rättsligt ansvar.  

• Titta på de olika ansvarsområden som respektive yrke hade att följa, samt se hur dessa 
skiljer sig åt eller om möjligt sammanfaller.  

• Se om vi kan urskilja någon förändring under åren och försöka skaffa oss en bild av hur 
det skulle kunna se ut i framtiden.  

 

1.3 Syfte 
 
Syftet med detta arbete är att se om den nya lagen inom finansiell rådgivning har hunnit ge 
några avtryck än. Vi ville även jämföra de rättigheter och skyldigheter som finansiella 
rådgivare och revisorer har för att se hur de skiljer sig åt. Vi ville se om några eventuella 
slutsatser kunde dras om de båda yrkenas framtid. 
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2 Metod 

Här belyser vi de metoder vi använt oss av i vår uppsats samt bakgrunden till dessa teorier. 

 
I vår uppsats har vi använt oss utav två egentliga motsatser nämligen hermeneutik och 
positivism för att genomföra detta arbete. Positivismen står för fakta så som lagar och regler 
medan hermeneutiken står för vår tolkning av olika texter. 

2.1 Hermeneutik 
 
Hermeneutik är en kvantitativ forskningsansats där tolkning av texter, intervjumaterial och 
fältanteckningar är centralt. Man svarar på frågan ”vad är det som visar sig och vad är 
innebörden i det?” Den ena ytterligheten är den systematiska metodhermeneutiken introducerad 
av Schleiermacher.  Den andra är livsvärldshermeneutik med förgrundsgestalter som 
exempelvis Gadamer. Förutom att vara en forskningsmetod kan hermeneutik också avse en 
existentiell filosofi introducerad av Heidegger.1

 
Hermeneutik är en förståelseinriktad forskningsansats som bygger på tolkning. Inom 
hermeneutiken försöker forskarna inte finna den absoluta sanningen, eftersom sådana inte finns 
enligt den hermeneutiska kunskapsteorin. Istället försöker forskarna att hitta nya och mer 
skapande sätt att förstå händelser som kan vara svåra att hantera i vår vardag. Forskningsfrågor 
som kan omformuleras i termer av ”vad betyder det” lämpar sig ofta för en hermeneutisk 
forskningsansats.2  
 
Den hermeneutiska forskningsansatsen utgör den ena ytterligheten av ett kontinuum där 
orsaksförklarande och förutsägande studier finns på den ena sidan och tolkande studier vid den 
andra. Där emellan återfinns olika beskrivande metoder såsom kvalitativa och kvantitativa.3  
 

2.2 Kvantitativ och kvalitativ analys 
 
Kvantitativ och kvalitativ analys är metoder att samla in empiri och de lämpar sig för olika 
sammanhang. Ett grundläggande antagande är att kvalitativa och kvantitativa ansatser inte 
skiljer sig principiellt från varandra. Kvalitativ metod bygger på olika former av datainsamling, 
dessa är primärdata och sekundärdata. De viktigaste primärdata är observationer, öppna 
individuella intervjuer och gruppintervjuer. Sekundärdata kan jämställas med källgranskning. 
Kvantitativ metod bygger på större intervjugrupper, där det kan vara svårare att se till 
individerna själva.4

                                                 
1 http://www.infovoice.se/  
2 http://www.infovoice.se/  
3 http://www.infovoice.se/  
4 Vad, hur och varför? (2002) 
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2.3 Positivism 
 
Positivism är en benämning på olika filosofiska riktningar som strävar efter att grunda 
tänkandet på ”fakta”, dvs. kunskap som baseras på sinneserfarenhet. Det som inte kan vägas 
eller mätas betraktas som mindre intressant och man har benägenhet att se verkligheten som 
linjär. Positivismen formades från början av Henri de Saint-Simon, men utvecklades främst av 
1800-talssociologen Auguste Conte.5           
 
Positivismen och hermeneutiken är egentligen två motsatspoler. Positivismen står för 
lagmässighet medan hermeneutiken menar att det inte finns några generella lagar. Positivismen 
utgår från det generella medan hermeneutiken har sin tyngdpunkt i det unika och säregna. De 
skiljer sig även åt vad gäller undersökningsmetoder då positivismen använder sig utav bland 
annat deduktiv datainsamling och vill ha distans till sin forskning. Hermeneutiken använder sig 
istället av induktiv datainsamling och kräver närhet till sin forskning.6    

2.4 Deduktiv och induktiv datainsamling 

Deduktiv datainsamling går ut på att undersökningen går från teori till empiri, vilket innebär att 
man först har vissa förväntningar och sedan går man ut och ser om verkligheten ser ut som ens 
förväntningar. En nackdel med detta kan vara att man blir begränsad i sitt informationssökande. 
Vid induktiv datainsamling så går man från empiri till teori, vilket innebär att man helt utan 
förväntningar samlar in relevant information som man sedan systematiserar. Detta skulle leda 
till att genom att inte ha några förutfattade meningar och förväntningar skulle data fås in som 
felfritt skildrade verkligheten i ett givet sammanhang och utifrån detta utvecklades sedan 
teorier.7

2.5 Distans och närhet 

Med distans till sin forskning menas att man ska minimera, helst eliminera forskarens effekt på 
det forskaren studerar. Forskaren ska studera en objektiv verklighet som inte får färgas av 
forskarens åsikter. Närhet är en motsats till distans. Vissa menar att det aldrig går att bli fri från 
forskningseffekter, alltså att forskare själv påverkar resultatet, det finns alltid en relation mellan 
forskaren och forskningsobjektet.8  

2.6 Vårt tillvägagångssätt 
 
Vi har använt oss av sekundär data vilket innebär att vi har granskat redan skrivna böcker för 
att på något sätt skaffa oss en bild av om våran ansats stämde. I vårt arbete, med vårt syfte och 
problemformulering lämpade det sig bäst att endast använda sig av sekundärdata för att göra en 
undersökning av vårt område. Sekundärdata i vårt fall innebar böcker samt de verkliga fall som 
beskrivs i vår empiridel. För att få en tydligare bild av ansvaret som finansiella rådgivare och 
revisorer har, granskade vi två rättsfall från respektive område. Vi valde rättsfall där de blev 
friade på respektive område samt rättsfall där den finansiella rådgivaren respektive revisorn 
blev dömda för felaktig rådgivning och revision. Vi valde fall där de blev friade och dömda för 
att se skillnader och likheter och för att se om det har förändrats, dels på grund av den nya 
                                                 
5 http://sv.wikipedia.org/wiki/Positivism
6 Vad, hur och varför? (2002) 
7 Vad, hur och varför? (2002) 
8 Vad, hur och varför? (2002) 
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lagstiftningen inom finansiell rådgivning och dels på grund av den åtstramande lagen för 
revisorer under årens lopp. Detta mynnade sedan ut i en analys samt en slutsats för att se hur 
våra ansatser stämde.  
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3 Referensram 

Vi har här gjort en teoretisk bakgrund utifrån sekundärdata för att åskådliggöra de två 
yrkeskategorierna som vår uppsats handlar om.  

 

3.1 Finansiell rådgivning 
 
Det finns inte någon uttalad definition av finansiell rådgivning. Om man tittar på ordet 
rådgivning så sägs detta allmänt förstås som en verksamhet som syftar till att lämna förslag och 
passande handlingssätt i ett visst sammanhang. Rådgivaren förutsätts då ha en speciell 
kompetens och förväntas med stöd av denna kompetens kunna handleda konsumenten hur 
denne bör handla i ett visst fall. Rådgivning är dock väldigt individuellt dels på grund av fallet i 
sig men också på grund av rådgivaren.9  
 
Vad som direkt ingår i begreppet finansiell rådgivning är svårt att definiera men de som 
erbjuder finansiell rådgivning är exempelvis banker, försäkringsbolag, fondbolag. Alla dessa 
utgör exempel på finansiella företag som agerar gentemot konsumenter.10

 
När det gäller att definiera vem som är en rådgivare så finns det visst stöd att hämta ur 
lagstiftning. En utgångspunkt kan tas från lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller 
ekonomiskt biträde i vissa fall. Genom lagen kriminaliserar bl.a. sådan rådgivning som främjar 
en straffbelagd gärning. Med juridiskt eller ekonomiskt biträde avser lagen bl.a. yrkesmässig 
rådgivning som är av juridiskt eller ekonomiskt slag(1§)11  
 
Enligt förarbeten till denna lag avses med rådgivning sådan verksamhet som riktar sig mot 
allmänheten. I begreppet yrkesmässig ligger att rådgivningen ska bedrivas som 
näringsverksamhet, denna definition omfattar den rådgivning som erbjuds av banker och 
försäkringsbolag. Det finns även vissa begränsningar i lagens tillämpningsområde. Har 
rådgivning skett av en slump i ett ärende som har ett helt annat syfte blir lagen inte tillämplig. 
Inte heller om juridisk eller ekonomisk vägledning som lämnas till släkt eller vänner omfattas 
av lagen, om den är utan ersättning.12

 
Det förhållandet att rådgivning skall ske yrkesmässigt och rikta sig utåt, mot allmänheten, 
stämmer väl med principerna för skadeståndsansvar enligt gällande rätt. För rådgivning i 
privatlivet anses inte något skadeståndsansvar föreligga.13

 
För att kunna bedöma rättsföljderna för finansiell rådgivning är det nödvändigt att analysera 
rättsförhållandet mellan parterna. Det är inte minst viktigt för att kunna göra en korrekt 
bedömning av möjligheterna för den enskilde konsumenten för att kunna få skadestånd vid fall 
av vårdslös rådgivning.14

 

                                                 
9 Konsumentskydd vid finansiell rådgivning (2002) 
10 Konsumentskydd vid finansiell rådgivning (2002) 
11 Konsumentskydd vid finansiell rådgivning (2002) 
12 Konsumentskydd vid finansiell rådgivning (2002) 
13 Råd till rådgivare (2004) 
14Konsumentskydd vid finansiell rådgivning (2002)   
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Grunden för en rättslig analys i fråga om rådgivarens skyldigheter har varit de allmänna 
principer som kan utläsas av rättspraxis och doktrin. Högsta domstolen har i ett antal rättsfall 
tagit ställning till vad som krävs av den som tillhandahåller rådgivning eller ägnar sig åt annan 
närliggande verksamhet. Praxis och doktrin är fortfarande det som jämförs med i olika fall, 
detta tillsammans med den nya lagen. Bedömningsgrunderna för rådgivares skyldigheter kan 
delas upp på två områden: metodansvaret och informationsansvaret.15

 

3.1.1 Metodansvar 
 
Metodansvar innebär att rådgivaren har en skyldighet att följa en viss norm, vissa regler och 
riktlinjer, för att skaffa den information som ska lämnas till konsumenten. I detta fall är det  
inte uppgiften som lämnas som är avgörande. Istället bedöms om rådgivaren har gjort sina 
bedömningar med en fackmannamässig undersökning som grund, ofta uttryck som god sed på 
området.16

 

3.1.2 Informationsansvaret 
 
Rådgivarens prestation kan även bedömas efter vad som kallas ett informationsansvar. Med 
informationsansvar avses ansvar för att den information som rådgivaren lämnar är korrekt, det 
innebär även att rådgivaren inte får undviker att lämna viktig information till konsumenten. I 
informationsansvaret är det även viktigt hur informationen har lämnats.17

 

3.1.3 Skadestånd 
 
Bedömningar av metodansvaret och informationsansvaret avgör i vilken mån rådgivaren har 
agerat vårdslöst. Om rådgivaren bedöms ha agerat vårdslöst, dvs. om lagregler eller andra 
handlingsnormer som gäller på området har överträtts, är rådgivaren enligt praxis skyldig att 
ersätta skadan.  Rådgivare har alltså ett i praxis fastställt s.k. culpaansvar, dvs. ”en skyldighet 
att utge ersättning för skador som har orsakats genom vårdslös rådgivning.”18  
 
Det har tidigare saknats särskild reglering om finansiell rådgivning. Inom detta område har man 
tidigare fått rätta sig efter de allmänna skadeståndsrättsliga bestämmelser samt praxis och 
doktrin som finns. 1 juli, 2004 trädde dock en ny lag i kraft angående finansiell rådgivning, 
lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. Bakgrunden till lagstiftningen är 
att verksamheten för banker och andra finansiella företag har förändrats. Detta på grund av att 
konsumenten efterfrågar mer av köp och försäljning av aktier och räntebärande värdepapper 
m.m.19

3.1.4 Beviskrav 
 
Konsumenten ska visa att han eller hon på grund av det råd som han eller hon fått har orsakats 
en utgift som konsumenten annars inte hade haft. Skadan anses vara densamma som utgiften 
                                                 
15Konsumentskydd vid finansiell rådgivning (2002)   
16 Ansvar vid finansiell rådgivning (2003) 
17 Konsumentskydd vid finansiell rådgivning (2002)  
18 Konsumentskydd vid finansiell rådgivning (2002) sid. 39 
19 Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter (2005) 
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om inte rådgivaren kan bevisa att skadan är mindre. Högsta domstolen har även slagit fast att 
konsumenten inte kan krävas att kunna bevisa händelser i framtiden som kan påverka 
pengaplaceringar.20

 
 

3.1.5 Begränsningar som rådgivare 
 
Om den finansiella rådgivare bedöms ha agerat vårdslöst och skadeståndsansvar föreligger, 
finns ett antal omständigheter som kan påverka både skyldigheten för ersättning och 
ersättningens storlek. En sak som kan påverka är friskrivning. 21 Friskrivning innebär att ”en 
part i ett avtalsförhållande på avtalsrättsliga grunder helt undgår ansvar eller i vart fall 
begränsar det ansvar han eller hon annars skulle ha haft”22. Då det tidigare inte fanns särkskild 
lagstiftning på området för finansiell rådgivning och det därmed inte heller fanns tvingande 
konsumentskyddande bestämmelser, rådde det i princip avtalsfrihet. Med den nya lagen är det 
lite mer reglerat vad gäller avtal. Det finns dock inga tvingande bestämmelser vad gäller avtal 
med den nya lagen, så friskrivningsklausulen finns fortfarande. När den nya lagen kom till 
menades det att friskrivningen ändå inte alltid fick verkan, utan den jämkades ofta eller sattes åt 
sidan i domstolen. Det kan konstateras att finansiell rådgivning inte så ofta har skriftliga avtal 
och därför är möjligheten till friskrivningsklausuler begränsad. Då finansiell rådgivning är ett 
förtroendeuppdrag borde det vara svårt för en rådgivare att inledningsvis för konsumenten 
förklara att de inte tar något ansvar för de råd som kommer att lämnas.23  
 
I kontraktsrätten och den utomobligatoriska skadeståndsrätten gäller som en allmän princip att 
den skadeståndsskyldige ska försöka göra sin skada så liten som möjligt. Om konsumenten inte 
försöker att begränsa sin skada bedöms i kontraktsförhållanden, ofta enligt en 
kausalitetsreglering,24 dvs. ”skadeståndet jämkas inte efter skälighet utan sätts till det belopp 
som förlusten skulle ha uppgått till om den konsumenten hade handlat som han borde”25. 
 
Om skadestånd har utgått, men till ett oskäligt högt belopp kan beloppet jämkas. 
Skadeståndsersättning till konsumenten kan påverkas av en eventuell skadeståndsförsäkring 
hos det finansiella företaget. Om det finns en sådan försäkring utgår full ersättning, men om det 
inte finns någon används ofta jämkning. Eventuellt kan ett sådant resonemang skapa en vilja att 
motverka försäkringslösningar, eftersom det då skulle leda till lägre kostnader. Om marknaden 
erbjuder relevanta försäkringar uppkommer inte detta problem, eftersom företaget då också är 
skyldigt att teckna en sådan försäkring. Jämkning kan även förekomma om konsumenten inte 
medverkat till att begränsa skadan.26  
 
       
     

                                                 
20 Konsumentskydd vid finansiell rådgivning (2002) 
21 Konsumentskydd vid finansiell rådgivning (2002)  
22 Konsumentskydd vid finansiell rådgivning (2002) sid. 43 
23 Konsumentskydd vid finansiell rådgivning (2002) 
24 Konsumentskydd vid finansiell rådgivning (2002)  
25 Konsumentskydd vid finansiell rådgivning (2002) sid. 44 
26 Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter (2005) 
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3.2 Revision 
 
Revision är att kritiskt granska, planera, bedöma och uttala sig om årsredovisning, bokföring 
och förvaltning. Det finns olika typer av revision så som extern och intern revision, statlig och 
kommunal revision, miljörevision och dessutom statlig taxeringsrevision.27  
 
Benämningen revisor ingår i de lagskyddade titlarna auktoriserad revisor och godkänd revisor. 
Den används i många olika sammanhang och kan beteckna en person som är vald revisor i ett 
bolag, en förening eller annan sammanslutning. Revisorn kan även yrkesmässigt syssla med 
revisions- och redovisningsfrågor och närliggande uppgifter. De lagar, regler och förordningar 
revisorer måste följa är många och kraven har växt med tiden.28  
 
Revisorns arbete har stort intresse för företagen själva, tredje man och för allmänheten. De 
olika intressegrupperna styrs av olika lagar, vilket leder till att revisorn i sin yrkesutövning 
regleras i en mängd olika lagar, rekommendationer och förordningar. Revisorn måste följa god 
revisorssed, samt god revisionssed. God revisionssed handlar om kunskap, erfarenhet och 
professionellt omdöme. God revisorssed utvecklas både internationellt, inom FAR och ute på 
revisionsbyråerna.29  
 
I alla företagsformer där ägarnas ansvar är begränsat ställs skärskilda krav på hur företags 
resultat och ställning redovisas utåt. De olika intressenterna måste kunna lita både på den 
information bolaget lämnar om sin ekonomiska situation och på förvaltningen. Det är styrelse 
och VD som har ansvar för denna information, revisorns roll är att granska informationen. 
Revisorn ger därmed trovärdighet åt företagets finansiella information. Revision har stor 
betydelse för ägarna samt andra intressenter såsom kreditgivare, leverantörer, kunder, anställda 
samt stat och kommun. Alla dessa intressenter har direkt eller indirekt nytta av vad revisorn 
gör. Om det inte fanns revisorer med de uppgifter de har idag, skulle de olika intressenterna 
vara tvungna att anlita egna kontrollanter för att få reda på om de vågar lita på företaget.30 En 
revisors uppdrag styrs av ett stort antal lagar och andra bestämmelser. Även opartiskhet, 
självständighet och tystnadsplikt är grundkrav för att omvärlden ska kunna ha förtroende för 
revisorn. Kraven regleras i aktiebolagslagen, i revisorslagen, revisorsförordningen och i 
särskilda föreskrifter från Revisorsnämnden.31   
 

3.2.1 Opartiskhet och självständighet 
 
Opartiskhet och självständighet innebär att den som förlitar sig på en revisionsberättelse ska 
kunna känna sig säker på att revisorn inte låtit sig påverkas av andra intressen utan gör en bra 
revision. Det finns då t.ex. jävsregler bl.a. i aktiebolagslagen som säger att revisorn inte får äga 
aktier i bolaget, inte delta i ledningen eller biträda med bokföringen eller medelsförvaltning 
eller kontrollen av dessa. Revisorn får heller inte vara anställd av företaget eller låna pengar av 
företaget.32  
                                                 
27 FARs Revisions bok 2004 
28 FARs Revisions bok 2004 
29 FARs Revisions bok 2004  
30 Revisors Oberoende (2004) 
31 FARs Revisions bok 2004 
32 FARs Revisions bok 2004 
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3.2.2 Tystnadsplikt 
 
Revisorn har tystnadsplikt. Det som revisorn får veta av sina klienter får inte föras vidare. Det 
enda som utomstående får reda på är i princip det som står i revisionsberättelsen. Det finns 
undantag från tystnadsplikten och i vissa fall till och med en upplysningsplikt, t.ex. på en 
bolagsstämma. Revisorn har då skyldighet att svara på bolagsstämmans frågor under 
förutsättning att det inte kan skada företaget väsentligt. Dessutom är revisorn skyldig att lämna 
upplysningar till undersökningsledaren under förundersökningar i brottmål och i vissa fall att 
anmäla misstankar om brott till åklagaren. Utan tystnadsplikt skulle revisorn inte kunna sköta 
sitt arbete. Revisorn behöver mycket information om företaget som ska granskas. Det får inte 
finnas någon som helst misstanke om att uppgifterna förts vidare. En sådan misstanke skulle 
kunna leda till att revisorn inte fick tillgång till nödvändig information från företaget. Resultatet 
skulle i många fall bli en dålig revision. Tystnadsplikten innebär också att revisorn inte får 
utnyttja sina kunskaper om företaget för egen vinning eller till skada för någon annan.33

 

3.2.3 Mål 
 
 Målet för en revision är att revisorn ska lämna en revisionsberättelse. I denna ska revisorn 
uttala sig om årsredovisningen och bokföringen och om styrelsen och VD: s förvaltning. 
Årsredovisningen är tillsammans med revisionsberättelsen beslutsunderlag för företagets 
intressenter. Revisionen tryggar tillförlitligheten i den ekonomiska informationen om företaget 
och förtroendet till hur styrelse och VD utför sina uppdrag.34  
 
Revision går ut på att först sätta sig in i och förstå företaget och dess verksamhet, därefter ska 
revisorn granska och slutligen rapportera om företagets årsredovisning, bokföring och 
förvaltning. Det är viktig att revisionen följer god redovisningssed och god revisorssed.35  
 

3.2.4 Planering 
 
Revision måste planeras noga. Planeringen är en viktig och avgörande del av arbetet. Alla 
företag är speciella och måste därför granskas utifrån deras olika och speciella förhållanden. 
Underlaget för en lämplig planering av revisionen är bra kunskap om själva företaget. Varje 
revision börjar därför med en informationsinsamling. Det gäller att lära känna företaget och 
förstå deras verksamhet. Revisorn samlar in, analyserar och bedömer en stor mängd 
information för att skapa sig en bild av företagets situation. Genom informationsinsamlingen 
lär revisorn känna interna och externa förhållanden så som bransch, marknad och 
konkurrentsituation samt kunder och försäljning. I informationsinsamlingen ingår både 
riskbedömningar och jämförelser med motsvarande uppgifter för föregående år. En bra utförd 
informationsinsamling ger revisorn ett bra underlag för att planera granskningen så att den 
fokuseras till de områden där risken för fel är störst.36  
 

                                                 
33 FARs Revisions bok 2004 
34 FARs Revisions bok 2004 
35 FARs Revisions bok 2004 
36 FARs Revisions bok 2004 
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3.2.5 Granskning 
 
Granskningen görs efter ett granskningsprogram som utgår från den revisionsplan som tidigare 
planerats. Granskningen fokuseras till de delar där risken för väsentliga fel är som störst. Efter 
detta väljer revisorn de granskningsmetoder som passar bäst för de olika delarna. De 
granskningsmetoder som revisorn har att tillgå är systemgranskning och substansgranskning. 
Oftast kan en kombination av dessa två granskningsmetoder vara det mest lämpliga. 
Systemgranskning innebär att man granskar den interna kontrollen och substansgranskning 
innebär att man granskar olika resultat- och balansposter. Revisorns uppgift är att bedöma 
risken för oegentligheter och fel som väsentligt kan påverka bolagets resultat och ställning eller 
frågan om ansvarsfrihet. Om det visar sig att det finns anledning att misstänka oegentligheter 
och fel ska revisorn informera VD eller styrelse. Det är då VD och styrelse som har ansvaret 
för beslut om åtgärder. Det är viktigt att granskningen dokumenteras då detta styrker revisorns 
beslut och rapportering.37

 

3.2.6 Rapportering 
 
Målet för revisorns granskning är att göra uttalanden om årsredovisningen och räkenskaperna 
samt förvaltningen i en revisionsberättelse. Revisionsberättelsen innehåller ofta bara en del av 
det som rapporteras under revisionen. Revisorn lämnar ofta både muntliga och skriftliga 
rapporter till olika beslutsfattare i företaget. Om revisorn lämnar kritiska synpunkter innehåller 
rapporteringen i regel också konstruktiva förslag till förbättringar. Revisionsberättelsen är 
revisorns viktigaste och enda offentliga årliga rapport och även målet med hela revisionen. Den 
kan ses som en kvalitetsstämpel efter genomförd revision.38  
 

3.2.7 Risk 
 
Väsentlighet och risk är grundläggande i all revision. De avgör vad revisionsarbetet ska inriktas 
på och hur omfattande det skall bli. Dessa avgör även vilka granskningsmetoder som är mest 
effektiva för att komma fram till uttalandena i revisionsberättelsen, som är målet. Bedömningen 
av riskerna tillsammans med bedömningen av väsentlighet avgör vad och hur mycket som ska 
granskas och när och hur granskningen skall ske. Analys av riskerna gör det inte bara lättare att 
hitta väsentliga fel i redovisningen eller svagheter i den interna kontrollen, de ger även 
underlag för förvaltningsrevisionen när det gäller att bedöma om styrelse och VD utsätter 
företaget för risker som kan orsaka skada.39  
 
Den risk som finns för att revisorn ska göra ett felaktigt uttalande i revisionsberättelsen kallas 
för revisionsrisk och påverkas i sin tur av tre stycken andra risktyper. Dessa är inneboende risk, 
kontrollrisk, upptäcktsrisk. Inneboende risk innebär att fel kan förekomma i redovisningen.  
Med kontrollrisk menas att de interna kontrollerna inte fungerar som de ska vilket kan medföra 
fel i revisionen. Upptäcktsrisk innebär att även om granskningen utförs noga kan revisorn 
missa saker.40   
 

                                                 
37 FARs Revisions bok 2004 
38 FARs Revisions bok 2004 
39 FARs Revisions bok 2004 
40 FARs Revisions bok 2004 
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3.2.8 Skadestånd 
 
Revisorn kan bli skadeståndsskyldig. Om revisorn skadar bolaget, uppsåtligen eller av 
oaktsamhet, i sitt arbete ska skadan ersättas. Revisorn kan också bli skadeståndsskyldig mot 
aktieägare eller annan i vissa fall. Om det är ett redovisningsbolag som utför revisionen är både 
bolaget och den som är huvudansvarig för revisionen ersättningsskyldiga. Revisorn ansvarar 
även för skada som andra medarbetare på revisionsuppdraget orsakar.41  

3.3 Sammankopplingar mellan rådgivare och revisor  
 
Yrkesrevisorerna är vid sidan av revisionsarbetet också uppskattade som rådgivare, sådan 
verksamhet kallas fristående rådgivning. I rollen som rådgivare styrs de främst av vad 
uppdragsgivarna anser sig behöva. I det fall den fristående rådgivningen riktar sig till klienter i 
revisionsverksamheten, finns det dock viktiga gränser som följer av lag och god sed. Det får 
inte innebära att rådgivningen riskerar revisorns självständighet och opartiskhet i den vanliga 
revisionsverksamheten. Fristående rådgivning till konsumenter som inte är klienter i 
revisionsverksamheten kan i regel lämnas utan begränsningar.42 Revisorn måste dock i alla 
sammanhang följa de grundläggande yrkesetiska reglerna, som säger ”att han eller hon alltid 
måste utöva sitt yrke med integritet och vara objektiv i sina ställningstaganden”.43 Att ge råd i 
anslutning till en granskning, vid revision, är så naturligt att det anses ingå i revisionen. Även 
de som är kritiska till revisorers rådgivning brukar godta det. Välskötta företag upptäcker själva 
många problem innan revisorn har påpekat dem. De vill ha samma möjlighet att få råd av 
revisorn om hur problemen ska kunna lösas. Där får revisorn ofta rollen som ”bollplank”, 
kanske utan att det är klart utsagt att det är fråga om ett tilläggsuppdrag i revisionen. Genom 
rådgivningen får en revisor en bättre kännedom om de problem som kan finnas i företaget med 
avseende på intern kontroll och olika risker. Det bidrar till att förbättra revisionsarbetet.44  
 

3.3.1 Risk med revisor som rådgivare 
 
Det är inte problemfritt att rådfråga revisorn för andra uppdrag än själva revisionen. Vissa typer 
av sidouppdrag kan nämligen medföra att revisorn inte kan vara självständig och opartisk i 
revisionsuppdraget. Om revisorn exempelvis har gett råd om värderingen av ett företag som 
klienten tänker köpa, är det kanske svårt att sedan inta en kritisk attityd till värderingen av 
aktierna när det är dags att revidera balansräkningen. Har revisorn många stora sidouppdrag 
från en revisionsklient kan han eller hon lockas att gå med på en tvivelaktig 
redovisningsprincip för att inte riskera att tappa de lönsamma uppdragen.45     
 

                                                 
41 FARs Revisions bok 2004  
42 FARs Revisions bok 2004  
43 FARs Revisions bok 2004 sid. 108 
44 FARs Revisions bok 2004 
45 FARs Revisions bok 2004  
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4 Empiri 

I vår empiridel har vi valt fyra stycken rättsfall, två inom finansiell rådgivning och två inom 
revision. I respektive yrkeskategori har vi valt ett fall med fällande dom och ett med friande 
dom.   

 

4.1 Sparbanken Skaraborg 
 
Domslut: 
 

1. Sparbanken Skaraborg Aktiebolag skall till käranden betala 932 967 kronor jämte ränta 
på beloppet enligt 6 § räntelagen från den 14 mars 2002 till dess betalning sker. 

2. Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad i målet. 
 
En kvinna lät Sparbanken Skaraborg förvalta sitt fadersarv i form av aktier, som vid arvskiftet 
1995 var värda cirka 6 miljoner kronor, de fanns då på SE-banken men fördes några år senare 
över till Sparbanken Skaraborg för förvaltning. Förvaltningen gick med förlust och kvinnan var 
tvungen att belåna sin jordbruksfastighet för att kompensera. Kvinnan stämde då banken för 
vårdslös rådgivning. 
 
Tingsrätten finner det utrett att banken fram till den 11 december 2000 genom en mäklare, vars 
kompetens kan ifrågasättas, inlett och fortsatt en rent diskretionär derivathandel utan uppdrag 
från kvinnan. Dessutom saknades tillstånd från Finansinspektionen för den typen av handel. 
Till detta kommer brister vad gäller riskinformation och kundanalys under hela 
uppdragsperioden. Dessutom har banken genom sin passivitet brustit i omsorg och rådgivning 
även i tiden efter 11 december, 2000 då mäklaren lämnade banken. Den vårdslöshet som läggs 
banken till last har främst sin grund i den inledande optionshandeln och de brister som föranlett 
att den fortsatt fram till den 14 mars 2001. Banken har därigenom ådragit sig 
skadeståndskyldighet i den mån det är visat att denna vårdslöshet förorsakat kvinnan adekvat 
skada, anser tingsrätten. 
 
Tingsrätten konstaterar att det är ostridigt att den totala, faktiska förlusten av samtliga 
optionsaffärer uppgått till 1 417 641 kronor, vilket belopp också borde ha ingått i underskottet 
på likvidkontot den 19 mars 2001. Tingsrätten utgår därför från detta belopp och menar att 
kvinnan till följd av de bedrivna optionsaffärerna åsamkats en förlust med detta beloppet. Vid 
denna bedömning anses kvinnan ha visat att det föreligger ett direkt samband mellan den 
styrkta vårdslösheten och den uppkomna förlusten. Som en följd av denna slutsats bifaller 
tingsrätten också kvinnans yrkande om ersättning för dröjsmålsräntor med 54 195 kronor samt 
depåräntor med 496 226 kronor. 
 
Det ersättningsgilla beloppet är mot den bakgrund drygt 1, 9 miljoner kronor, men tingsrätten 
reducerar beloppet med hänsyn till uttag och teckningslikvider till 1,4 miljoner kronor. 
 
Kvinnan anses vidare i viss utsträckning ha varit delaktig i skadan genom sitt agerande 
gentemot banken, varför bankens skyldighet jämkas med en tredjedel och skadeståndsbeloppet 
fastställs till 932 967 kronor jämte ränta.46

                                                 
46 Rättsfall: Stockholms tingsrätt dom 2006-01-19  
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4.2 Föreningssparbanken AB 
 
Tingsrättens domslut: 
 

1. Med undanröjande av kronofogdemyndighetens utslag förpliktigar tingsrätten svarande 
att till Föreningssparbanken AB, utge 788 657 kronor jämte ränta, fördelande sig enligt 
följande: 

- dels 229 656 kronor jämte per den 8 april 1999 upplupen ränta med 328 kronor 
samt vid varje tid tillämpad ränta på kapitalbeloppet enligt kreditavtalet, vid 
ansökningstillfället den 15 april 1999 9,60 procent, från och med den 8 april 
1999 till dess betalning sker. 

- dels 559 001 kronor jämte per den 8 april 1999 förfallen ränta med 328 kronor 
samt vid varje tid tillämpad ränta på kapitalbeloppet enligt kreditavtalet, vid 
ansökningstillfället den 15 april 1999 9,35 procent, från och med den 8 april 
1999 till dess betalning sker. 

 
Hovrättens domslut: 
 

1. Hovrätten fastställer Tingsrättens domslut 
2. Svaranden ska ersätta Föreningssparbanken AB dess rättegångskostnader i hovrätten 

med 37 975 kronor, varav 35 000 kronor utgör ombudsarvode, jämte ränta på det 
sammanlagda beloppet enligt 6 § räntelagen från denna dag till dess betalning sker. 

3. Hovrätten fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen till svarandes advokat till 44 100 
kronor, allt avseende arbete. Av beloppet utgöt 8 820 kronor mervärdesskatt. 

 
Föreningssparbanken hade i två ansökningar om betalningsföreläggande yrkat att mannen 
skulle betala tillbaka drygt 788 000 kronor till banken. Fordringarna grundades på kreditavtal 
och skuldebrev som hade sagts upp på grund av bristande betalning. Den första krediten gällde 
köp av en skogsfastighet och den andra krediten gällde ett lån som hade sitt upphov i 
värdepappersaffärer. 
 
Då mannen inte svarat meddelades utslag. Han hade sedan ansökt om återvinning och målet 
hamnade då hos tingsrätten. Mannen yrkade i sin tur skadestånd av banken med drygt 1,6 
miljoner kronor. Han hävdade att han redan vid det första lånet hade saknat betalningsförmåga 
och att banken därför själv skulle stå för förluster. 
 
Banken svarade att de inte hade lett in fastighetsägaren på optionshandel eller påverkat honom 
inför någon av de affärer han genomfört. Fastighetsägaren hade handlat med aktier och 
optioner, och han var väl medveten om riskerna med dessa affärer. Någon aktiv rådgivning 
hade inte skett och banken hade gjort en vanlig kreditprövning enligt gällande regler. 
Fastighetsägaren hade tidigare gjort lyckade affärer, han hade amorterat på lån och det fanns 
dessutom en säkerhet i hans fastighet i form av pantbrev. 
Tingsrätten konstaterar att fastighetsägaren varit framgångsrik i sina affärer och att han tjänat 
mycket pengar både på dessa och i sitt arbete när han gick på sjön. Hans påstående framstod 
enligt tingsrätten som efterhandskonstruktioner och utredningen i målet gav inget stöd för att 
banken brustit i kreditprövning. Fastighetsägaren hade själv fattat alla beslut om köp och 
försäljning av aktier. Han måste enligt tingsrätten ha haft ett stort kunnande och insett riskerna. 
Den kontakt han haft med banken kunde inte anses ha varit en aktiv köp- och säljrådgivning. 
Bankrådgivaren försökte hjälpa honom att undvika förluster, då han på grund av egna beslut 
förlorat mycket pengar på affärerna. Han fortsatte dock med sina förlustbringande ekonomiska 
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spekulationer och ingen annan än han själv kunde bära ansvaret för att han inte kunnat betala 
sina skulder. Bankens talan bifölls därmed. 
 
Hovrätten finner inte heller att banken varit vårdslös och fastställer tingsrättens dom.47    
 

4.3 Huddinge Revisionsbyrå 
 
Domslut hovrätten: 
 

1. Hovrätten fastställer tingsrättens dom. 
2. Huddinge Revisionsbyrå Aktiebolag förpliktigas att ersätta staten för dess 

rättegångskostnader i hovrätten med 88 350 kronor varav 85 000 kronor avser 
ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från denna dag tills 
betalning sker. 

 
Domslut tingsrätten: 
 

1. Tingsrätten förpliktigar Huddinge Revisionsbyrå AB att till staten genom verket för 
näringslivsutveckling utge 1 039 000 kronor jämte ränta enligt 6 § räntelagen 
(1975:635) från den 7 september 2001 till dess betalning sker. 

2. Huddinge Revisionsbyrå AB skall ersätta staten genom verket för näringslivsutveckling 
dess rättegångskostnader med 198 100 kronor, varav 195 000 kronor utgör 
ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från denna dag till dess betalning sker.  

 
Ett aktiebolag hade fått regionalpolitiskt stöd i form av lokaliseringsbidrag för att köpa en 
maskin till sin produktion. Revisorn i bolaget utsågs till så kallad kontrollant i ärendet och han 
intygade att grunderna för stödet var korrekta. Redovisningen lämnades in till Länsstyrelsen i 
Västernorrlands län som totalt beviljade lokaliseringsbidrag med drygt 1,2 miljoner kronor. I 
efterhand fann staten att bolaget inte haft rätt till bidraget och återkrävde det uttalade beloppet. 
Bolaget hade då gått i konkurs och staten fick ingen utdelning i konkursen. Staten stämde då 
revisionsbyrån i egenskap av arbetsgivare till revisorn och hävdade att han varit oaktsam vid 
utförandet av sitt kontrollantuppdrag. Staten krävde att revisionsbyrån skulle betala drygt 1 
miljon kronor i skadestånd. 
 
Tingsrätten fann att revisorn oriktigt hade intygat att den maskin som inköpts inte var belagd 
med återtagandeförbehåll. Själva avbetalningskontraktet med banken var inte ogiltigt men 
maskinen hade varit anskaffad med ett återtagandeförbehåll. Genom det oriktiga intygandet 
hade staten genom NUTEK orsakats skada. Revisorn hade inte varit NUTEK:s representant i 
ärendet och han hade haft skyldighet att vara omsorgsfull. Han hade enligt tingsrättens 
uppfattning inte granskat samtliga enteprenadshandlingar, kontrakt och beställnings skrivelser i 
ärendet. Han hade därigenom agerat vårdslöst och hans arbetsgivare ansvarade för den skada 
som uppstått. Eftersom grund för jämkning saknades, dömdes hela det yrkade beloppet ut. 
 
Hovrätten fastställer tingsrättens dom och konstaterar att det inte finns anledning att frångå 
tingsrättens bedömningar och slutsatser. Revisionsbyrån ska därmed betala drygt 1 miljon 
kronor till staten.48    

                                                 
47 Rättsfall: Hovrätten för nedre norrland dom 2005-04-29 
48 Rättsfall: Svea hovrätt dom 2004-10-29 
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4.4 System Edström bil AB 
 
Domslut Tingsrätten: 
 

1. Käromålet ogillas 
2. Käranden skall solidariskt till revisorn betala dennes rättegångskostnader med 525 950 

kronor, varav 454 500 kronor i ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från 
denna dag till dess betalning sker. 

 
Domslut Hovrätten: 
 

1. Hovrätten fastställer Tingsrättens domslut 
2. Hovrätten avvisar den av revisorn åberopade omständigheten att System Edström 

bilinredningar AB erhållit kompensation av GLG Industrier AB i likvidation för 
skattefordran. 

3. Käranden skall solidariskt ersätta revisorn för rättegångskostnader i Hovrätten med 
221 426 kronor, varav 209 950 kronor utgör ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § 
räntelagen från denna dag till dess betalning sker. 

 
Hösten 1993 förvärvade ett aktiebolag och dess VD samtliga aktier i ett bilinredningsbolag av 
ett likviderat bolag. Aktiebolaget ägde i sin tur samtliga aktier i ett annat aktiebolag, ett 
plåtindustribolag. Detta bolag ägde i sin tur andelar i ett kommanditbolag. Genom en revision 
hos plåtindustribolaget hade dock länsskattemyndigheten underkänt avdrag för ränteutgifter 
som avsåg förvärvet av andelen i kommanditbolaget. I kammarrätten ålades dotterbolaget att 
erlägga skatt samt skattetillägg med 1,34 miljoner kronor på grund av skattetransaktioner 
hänförliga till förvärvet av kommanditbolagsandelarna. Beloppet betalades av dotterbolaget. 
 
Huvudägarna, det vill säga aktiebolaget och VD:n, yrkade att revisorn skulle betala 755 907 
kronor i skadestånd till bolaget och 377 953 kronor till VD:n. Transaktionerna hade genomförts 
på grund av skatteplanering men bolaget och VD:n menade att denna åtgärd inte alls var vanlig. 
De menade även att det inte var någon allmän uppfattning bland skatteexperter och banker att 
den aktuella skatteplaneringsåtgärden inte skulle utlösa några negativa beskattningsåtgärder. 
De menade att revisorn av uppsåt eller av oaktsamhet orsakat dem skada genom att inte 
uppmana styrelsen att ta med uppgifter om den skatteexponering som skatteplaneringen 
innebar i årsredovisningen eller i revisionsberättelsen. Revisorn menade tvärtom att den 
allmänna uppfattningen var att några negativa beskattningskonsekvenser inte skulle utlösas. 
Tingsrätten ogillade bolagets och mannens talan. Utgångspunkten för bolaget och VD:ns talan 
var enligt rätten att om de hade känt till skatteärendet skulle de ha krävt att säljaren till fullo 
svarade för den kostnad som koncernen skulle komma att åsamkas med anledning av detta.. 
Som talan var upplagd förutsatte detta emellertid även till en början att de med framgång hade 
kunnat föra förhandlingar om andra särskilda villkor för aktieförvärvet. Priset för bolaget hade 
enligt VD:n bestämts efter substansvärdesgranskning – ”krona för krona”. Om skatteärendet 
hade varit känt vid förhandlingarna, skulle beloppet av internskulden som moderbolaget åtog 
sig att betala ha minskats med ytterligare 1,3 miljoner kronor. Säljarens företrädare menade 
dock att någon värdering av moderbolaget inte presenterades. Försäljningssumman en krona 
var symbolisk. I stället var säljarens utgångspunkt att moderbolaget skulle överleva. 
Tingsrätten fann att detta påstående vann stöd av hur köpet genomfördes. VD:n hade därför 
inte styrkt att de med framgång hade kunnat föra sådana förhandlingar. 
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Hovrätten fastställer tingsrättens domslut. Hovrätten finner att klagandena, så som de fört sin 
talan, inte har drabbats av någon direkt skada till följd av sitt förvärv av aktierna.49

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
49 Rättsfall: Svea hovrätt dom 2006-04-07 
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5 Analys 

I det här avsnittet har vi analyserat vår emperidel, de fyra rättsfallen. Vi har försökt att hitta de 
subjektiva rekvisiten som har varit avgörande i dessa fyra rättsfall då det gäller friande eller 
fällande dom.  

 
I vår empiridel har vi valt att titta på fyra olika fall. Av dessa fyra fall är det två som handlar 
om Revision och två som handlar om Finansiell Rådgivning. Vi har då, inom respektive 
område, valt ett fall som blev dömt och ett som blev friat för att försöka jämföra och analysera 
detta.  
 

5.1 Rådgivningsfallen 
 
Om vi tittar närmare på de två fallen där rådgivare har ställts inför rätta så ser vi att det finns en 
tydlig skillnad mellan de olika fallen. Denna skillnad är kunskapen som de två kunderna 
besitter. Kvinnan i Skaraborg som lät Sparbanken i Skaraborg förvalta sina pengar hade tydligt 
ingen kunskap i aktieaffärer utan banken hade en stor del i hennes placeringar och banken var 
inte tydlig nog i sina råd om vilka risker som fanns. I det andra fallet där föreningssparbanken 
blev friad så hade kunden som stämde banken en stor kunskap inom handel med aktier. Detta 
på grund av att han tidigare handlat med aktier.  
 
I fallet Skaraborg så visar det sig att riskinformationen och kundanalysen har varit mycket 
bristfällig. Banken har på grund av passivitet brustit i sin rådgivning då det visade sig att 
bankmannens kompetens kunde ifrågasättas. I fallet Föreningssparbanken AB kunde det 
tydligen bevisas att kunden var väl medveten om vilka risker det fanns då han tidigare tjänat 
mycket pengar på aktieaffärer.   
 
För att lindra den skada som uppkom för kvinnan i Skaraborg fallet hade hon kunnat sätta sig 
in mer i sina placeringar vad gäller aktieaffärerna. I det andra fallet, Föreningssparbanken AB 
ser vi att den enda chansen för mannen skulle vara om han insåg sina aktieförluster och 
betalade sina skulder till banken, detta för att undvika rättegångskostnaderna.    
 
När det gäller sån här handel så är det mycket svårt att bevisa vad som har sagts eftersom det är 
ord som står mot ord. Så det är svårt för kunden att bevisa hur mycket information som man 
egentligen har fått tagit del av från banken. Om banken blir fälld så är det oftast svårt att få ut 
hela beloppet på grund av att ord står mot ord och det är svårt att bevisa. 
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5.2 Revisionsfallen 
 
Om vi tittar närmare på fallen inom revision så är ett av de subjektiva rekvisiten oaktsamhet. I 
Huddingerevisionsbyrå så åtalas revisorn på grund av sin oaktsamhet vid utförandet av sitt 
kontrollantuppdrag. Även i fallet System Edström bil AB åtalas revisorn för att med uppsåt 
eller av oaktsamhet orsakat skada genom skatteplanering. I detta fall blir revisorn inte dömd då 
det är mycket svårt att bevisa att detta skedde med uppsåt eller av oaktsamhet.   
 
Ett annat subjektivt rekvisit i dessa två fall är vårdslöshet. I fallet med Huddingerevisionsbyrå 
anses revisorn ha agerat vårdslöst genom att inte ha granska samtliga handlingar som krävdes 
för ärendet vilket ledde till en fällande dom. I fallet System Edström Bil AB har det inte gått att 
bevisa att revisorn har agerat vårdslöst och det ledde inte heller till en fällande dom.  
 
I fallet Huddingerevisionsbyrå hade det enklaste sättet för revisorn att slippa undan åtal varit att 
vara ärlig med återtagandeförbehållet för den inköpta maskinen. Revisorn blir åtalad i detta fall 
på grund av att bolaget som han reviderade har gått i konkurs och inte kan bli 
skadeståndsskyldiga. Revisorn kunde fortfarande ha blivit åtalad om bolaget inte hade gått i 
konkurs, men då av bolaget i ett andra led. I det andra fallet, System Edström Bil AB är det 
möjligt att en affär aldrig hade kommit till stånd om skatteärendet hade varit känt. Dock 
antyder priset på en krona att företaget antagligen ligger i betalningssvårigheter.  
 
En viktig sak som kan medverka till att lättare döma i ett revisions mål är att det har funnits 
lagrum längre än i rådgivning. Det är inte många fall som har gått till domstol inom rådgivning 
och revision. Detta kan bero på rådgivningens helt nya lag och att inom revision är Detta kan 
bero på att det är mycket svårt att bevisa.      
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6 Slutsats 

I detta avsnitt har vi ställt samman våra egna tankar med de teorier som finns för att skapa en 
slutsats. 

 

Revisor och finansiell rådgivare är två yrken som för en lekman kan vara svåra att skilja. Det 
finns dock viktiga skillnader som vi har försökt att belysa i detta arbete. Revisorn är mycket 
mer styrd av lagar och regler än vad den finansiella rådgivaren är. Rådgivning kan ges till vem 
som helst utan att ge direkta följder vid fel rådgivning. Det är även svårt att säga vad som är fel 
rådgivning eftersom det bara är just ett råd som man väljer själv om man vill följa eller ej. Vid 
en revision så är man mer tvingad att följa de råd och regler som revisorn ger. Dock kan även 
revisor ge dig råd om hur du bör handla som du nödvändigtvis inte behöver följa men då 
revisorn bör ha en god inblick i affärerna så bör nog råden följa dessa. 

Den viktigaste och tydligaste skillnaden mellan rådgivning och revision ligger i dess 
skadeståndsskyldighet. Bevisbörda ligger mycket hos dem som får råd och eftersom rådgivarna 
inte kan veta hur framtiden kommer att se ut så är det svårt att ställa dem till svars för 
eventuella förluster i framtiden. Om rådgivaren ska kunna ställas till svars och kunna dömas för 
något krävs det att det kan bevisas att rådgivaren handlade i ond tro, eller på något sätt kunde 
ha vetat utgången av det hela utan att förhindra det som skett. Om det går att bevisa att 
rådgivaren handlat i ond tro så kan den som fått råd eventuellt få någon sorts ersättning men det 
är inte så att rådgivaren står för hela förlusten. 

Om en rådgivning går fel finns det numera en lagstiftning som till viss del kan skydda både 
konsument och rådgivare. Lagstiftningen är än så länge oprövad på grund av att den är ny.   

Om en revision går fel så finns det lagar som kan reglera detta. Dessa lagar är först och främst 
till för att skydda revisorer. Men kan även ge ett visst skydd åt konsumenten då revisorn är 
tvingad att följa vissa lagar och regler. Av en revisor krävs exempelvis tystnadsplikt vilket är 
något som oftast är mycket viktigt för kunden, för att viktiga saker inte ska komma ut. 

Först och främst behövs nog lagarna för att skydda revisorerna då de är i en mycket utsatt 
position exempelvis om det är ett företag som går dåligt eller försöker fuska med något. 
Revisorn har en skyldighet enligt lag att anmäla om ett företag gör något olagligt. 
 
I vår emperidel fick vi exempel på när rådgivare respektive revisorer blir dömda och när de blir 
friade. Vi kunde tydligt se olika rekvisit som rätten pekade på för att fria eller fälla.      
 
En revisor och en finansiell rådgivare kan i många fall ha samma uppgifter och yrkena kan se 
mycket lika ut. Men då det kommer till att lämna revisionsberättelse så är det bara revisorn som 
kan göra detta. 
 
Som revisor bör man nog passa sig för att lämna för mycket råd och agera rådgivare då de kan 
bli för insatta i företaget. Om de exempelvis ger råd åt företag som de reviderar åt så kan det 
lätt bli intressekonflikter vid revisionen. Det kan dock vara mycket uppskattat att revisorn även 
fungerar som rådgivare då denne är insatt i företaget. Detta fungerar så länge som revisorn kan 
hålla på lagar, etik och moral. Vilket vi tror och hoppas att de allra flesta revisorer kan. 
 

23 



Fram till 2004, då den nya lagstiftningen kom, kan rådgivare möjligtvis ha varit för oaktsamma 
med rådgivningen på grund av att det inte fanns några lagar som styrde detta. Det verkar tyvärr 
ha varit lätt för hycklare att agera rådgivare då de sällan behövde stå till svars för vad de 
gjorde. Trots den nya lagen så bör konsumenten vara väldigt uppmärksam vid rådgivning. Med 
detta menas dock inte att förakta detta yrke men konsumenten bör nog se upp med vem som 
kontaktas för rådgivning och konsumenten bör även ha ett mycket kritiskt öga själv vid 
rådgivningen. Konsumenten bör även vara mycket medveten om att det tillslut är denne själv 
som ska ta beslut och inte rådgivaren det är konsumentens pengar det handlar om och denne 
som är ansvarig för dem.   
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