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Förord 

 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Sven-Olof 

Yrjö Collin som bidragit med värdefull feedback och 

kommentarer under examensarbetets gång. 

Vi vill även tacka alla de revisorer som tog sig tid att delta 

i vår undersökning. 

Slutligen skulle vi vilja tacka familj och vänner som stöttat 

oss under arbetets gång. 

Tack! 

 

Växjö den 23 maj 2013 

 

     

Emmeli Andréasson  Marie Rang 
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Sammanfattning 

Examensarbete - Civilekonomprogrammet. Ekonomihögskolan vid 

Linnéuniversitetet, 2013 

 

Titel Uppdragsbrevets funktion – vilka intressen påverkar upprättandet av 

uppdragsbrevet 

Datum 2013-05-23 

Författare Emmeli Andréasson & Marie Rang 

Handledare Sven-Olof Yrjö Collin 

 

Nyckelord Revision, uppdragsbrev, förväntningsgap, ansvar, legitimitet, transparens 

 

Inledning Det har förekommit tvister där revisorns roll och agerande många gånger 

ifrågasatts vilket tros ha sin grund i det förväntningsgap som finns mellan allmänhet och 

revisor. Det finns olika sätt som kan användas i ett försök att överbrygga 

förväntningsgapet och upprättandet av uppdragsbrevet är ett utav dem som ska syfta till 

att överbrygga det gap som finns mellan klient och revisor. Trots uppdragsbrevets 

existens verkar det fortfarande finnas ett förväntningsgap och därför uppkommer frågan 

om det finns andra intressen som ligger bakom upprättandet av uppdragsbrevet.  

 

Problemformulering Vilka intressen är det som påverkar upprättandet av 

uppdragsbrevet? 

 

Syfte Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka intressen som påverkar upprättandet 

av uppdragsbrevet. 

 

Metod En förstudie bestående av två revisorer genomfördes för att få en praktisk 

förståelse för området. Vidare baserade studien på en kvantitativ undersökning där det 

empiriska materialet inhämtades genom enkätutskick för att samla in data om 

uppdragsbrevets utformning och innehåll. Det empiriska materialet har sedan 

analyserats med hjälp av statistiska verktyg. Urvalet bestod av godkända och 

auktoriserade revisorer.  

 

Resultat och slutsats Studien kunde inte identifiera någon specifik orsak till varför 

uppdragsbrevet upprättas men resultaten visade att uppdragsbrevet med största 

sannolikhet inte upprättas för att överbrygga förväntningsgapet. Istället kunde studien 

urskilja att det finns indikationer på att uppdragsbrevet upprättas för att begränsa 

revisorns ansvar och för att skapa legitimitet för revisionsprofessionen.  
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Abstract 
 
Master Thesis in Business Administration, School of Business and Economics at 

the Linneaus University, 2013 
 

Title The function of the engagement letter- which interests affect the establishment of 

the engagement letter? 

Date 2013-05-23 

Authors Emmeli Andréasson & Marie Rang 

Advisor Sven-Olof Yrjö Collin 

 

Key words Audit, engagement letter, expectation gap, liability, legitimacy, transparency 

 

Introduction There have been disputes in which the auditor's role and actions often 

been questioned which is believed to be rooted in the expectation gap that exists 

between the public and the auditor. There are different ways that can be used in an 

attempt to bridge the expectation gap and the establishment of the engagement letter is 

one of them which purpose is to bridge the gap that exists between the client and the 

auditor. Despite the letter's existence there still seems to be an expectation gap and 

therefore the question arises whether there are other underlying interests behind the 

establishment of the engagement letter. 

 

Problem Which interests affect the establishment of the engagement letter? 

 

Purpose The purpose of this study is to examine the interests that affect the 

establishment of the engagement letter. 

 

Method We initiated the study by interviewing two auditors to provide a practical 

understanding of the area. Further study was based on a quantitative survey where the 

empirical material was collected through mailed questionnaires to collect data on the 

engagement letter's design and content. The empirical data were then analyzed using 

statistical tools. The sample consisted of approved and certified auditors. 

Results and conclusion The study could not identify any specific reason for the 

establishment of the engagement letter but the results showed that the engagement letter 

most likely not will be established to bridge the expectation gap. Instead, the study was 

able to distinguish that there are indications that show that the engagement letter is 

established to limit the auditor's liability and to create legitimacy for the auditing 

profession. 
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Kapitel 1 – Inledning 

 
etta inledningskapitel behandlar ämnets bakgrund gällande hur 

revisorns roll har utvecklats genom åren, vilken uppgift revisorn har 

samt det förväntningsgap inom revision som finns mellan aktörer. 

Bakgrunden följs av en problemdiskussion som mynnar ut i en problemformulering och 

uppsatsens syfte. Kapitlet avslutas med en begreppslista samt en disposition av 

uppsatsens delar.    

 

1. 1 Bakgrund 

I början av 1900-talet var en revisors främsta uppgift att genom revision säkerställa att 

det inte förekom bedrägeri eller avsiktlig misskötsel inom företag. Revisorns uppdrag 

har ändrats sedan dess och idag ska en revisor främst bestämma riktigheten i den 

finansiella rapporteringen. Förändringarna berodde på att affärsverksamheter började bli 

mer komplicerade och växte i storlek, vilket gjorde det svårare för revisorn att upptäcka 

bedrägeri, samt att aktieägarna började bli alltmer separerade från företagsledningen. 

(Salehi och Rostami 2009; Epstein och Geiger 1994) Den ökade komplexiteten ledde 

till att revisorerna gick från en fullständig siffergranskning av företag till att istället 

arbeta med stickprov. Förändringen resulterade i att revisioner blev allt mer 

övergripande och fokuserade mindre på detaljer. (Wallerstedt 2009) Revisorns 

huvudsakliga uppgift är idag att kvalitetssäkra information och fungera som en slags 

säkerhet för att informationen som ges ut är pålitlig och korrekt (Johansson 2005). 

 

Revisorns roll och agerande har ifrågasatts i samband med företagsskandaler, så som 

Enron och WorldCom, vilket de senaste årtiondena skapat rättstvister och kritik mot 

revisorer som profession. En förklaring till kritiken sägs vara revisorers oförmåga att 

leva upp till allmänhetens förväntningar, vilket leder till att förtroendet för revision 

minskar. (Lee et al. 2009) Allmänheten har en uppfattning om att revisorn ska ha full 

insyn i ett företag, kännedom om ett företags alla förehavanden samt vara i en 

oberoende ställning till verksamheten. Det har därför hävdats att det är revisorns fel att 

D 
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oegentligheter inte har uppmärksammats och professionen har hållits ansvarig för de 

skandaler som uppstått. (McEnroe och Martens 2001) 

 

I takt med att företag växer och förändras påverkas även revisorns roll. Revisorn anser 

att det är orimligt att de ska kunna förhindra och upptäcka alla felaktigheter. Det finns 

inte heller några regler som säger att revisorn ska ha den roll som allmänheten anser att 

de ska. (Johansson 2005) Enligt Aktiebolagslagen 9 kap 3§ står det att: 

 

“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.” 

(SFS 2005:551) 

 

Revisorer ska för att bidra till ett ökat förtroende enligt FAR (Föreningen Auktoriserade 

Revisorer), uttala sig om huruvida ett företags redovisning avspeglar resultatet och 

ställningen och om förvaltningen har utförts i enlighet med uppställda regler (Svanström 

2004). De skillnader som uppstår mellan allmänhetens och professionens förväntningar 

på revisorns roll brukar benämnas som förväntningsgap, vilket beskrivs som att 

investerare, media och andra aktörer har en tendens att ha högre förväntningar på 

revisorn än vad tjänsten i själva verket enligt lagstiftning och uppställda standarder 

innebär (Carrington 2010). Förväntningsgapet började utvecklas redan när 

revisionsprofessionen uppkom och det har fortsatt utvecklas i omfattning och utseende i 

takt med revisionsprofessionens utveckling (Johansson 2005). Förväntningsgapet har 

sedan dess bidragit med förvirring gällande revisorns roll vilket har haft inverkan på 

både revisorer och andra parter. Det finns därför en vilja att minska gapet av 

förväntningar för att revisorer och allmänhetens bild av revisorns roll ska 

överensstämma mer med varandra (Lee et al. 2009). 

 

Hur förväntningsgapet kan påverkas och framför allt minskas, har intresserat många 

forskare (Koh och Woo 1998). Det finns flera olika teorier om varför gapet har 

uppkommit: revisionens komplexitet, revisorns dubbla roller som både revisor och 

rådgivare, allmänhetens oförmåga att utvärdera revisorer och att revision är en 

självreglerande profession (Lee et al. 2009). Media kan också anses vara en bidragande 
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faktor till förväntningsgapet om de rapporterar en negativ bild av revisorerna och på så 

vis ger intrycket att de inte har utfört sitt arbete korrekt (Smith et al. 2010). Det kanske 

inte ligger i medias främsta intresse att skildra revision på ett rättvist sätt utan det finns 

ett egenintresse som tar över för att locka läsare. Ytterligare en förklaring till gapet kan 

vara om professionen är driven av att framställa sig som kunnig och pålitlig och 

marknadsför sig på ett sätt som gör att allmänheten får orimligt höga förväntningar på 

revision. Skapas relationer mellan revisorn och klienten som bidrar till att revisorn utför 

arbetsuppgifter som egentligen inte ingår i revisionen kan det påverka klientens syn på 

revision och vad som är en revisors uppgift (Carrington 2010). Om klientens 

förväntningar på revisorns arbete har en grund i de institutionaliserade föreställningar 

som ligger djupt rotade i människan kan det leda till att deras förväntningar inte 

överensstämmer med verkligheten (McEnroe och Martens 2001). 

 

Det ovan nämnda förväntningsgapet innefattar det gap som finns mellan klient och 

revisionsbyrå. Det är inte alltid klienten är införstådd med vad revisorns revidering av 

företaget kommer innebära, med andra ord köper klienten en tjänst som revisorn säljer 

men båda parter är egentligen inte riktigt överens om vad tjänsten innebär. Det är det 

här förväntningsgapet som kan ligga till grund för tvister mellan parterna och det blir 

därför viktigt att gapet mellan klient och revisor kontinuerligt försöker överbryggas. 

(Hellerson och Nest 1967) Ett så kallat uppdragsbrev har beskrivits som ett sätt att 

hantera detta förväntningsgap (Shaikh och Talha 2003) och det är det här 

uppdragsbrevet som vår uppsats kommer att handla om med inriktning på vilka 

funktioner uppdragsbrevet fyller. 

 

Uppdragsbrevet är ett dokument som skrivs under av både klient och revisor innan 

revisionen påbörjas. Både klienten och revisorn kan ha nytta av att ett uppdragsbrev 

upprättas eftersom det skulle kunna bidra till att risken för missförstånd minskas. (FAR 

2012) Dokumentet ska innehålla vad revisorn kommer utföra under revisionen för att på 

så vis få klienten införstådd med vad tjänsten som revisorn tillhandahåller kommer 

innebära (Davis och Kelley 1972). Uppdragsbrevet ska innehålla ett förtydligande av 

vad revisionen ska omfatta och vilken inriktning den ska ha. Risken för att alla 

felaktigheter inte upptäcks trots att planeringen av revisionen utförts korrekt och enligt 

standarder kan även innefattas i uppdragsbrevet. (FAR 2012) Uppdragsbrevet ska 

förtydliga de muntliga överenskommelserna för att eliminera risken att det i framtiden 
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uppstår missförstånd (Davis och Kelley 1972). Uppdragsbrevet bör uppdateras när det 

sker större förändringar i företaget så som ändrade ägarförhållanden, förändringar av 

verksamhetens inriktning eller storlek, förändringar i företagets ledning eller tecken på 

att företaget missförstått syftet med revisionen (FAR 2012).    

 

1.2 Problemdiskussion 

Diskussionen kring hur skillnader i förväntningar mellan revisor och klient ska kunna 

minskas har fått allt större utrymme då revisorer har pekats ut som ansvariga för att fel i 

företag inte upptäckts i tid (Carrington 2007). Klienter är inte alltid medveten om vad 

företaget behöver och vad revisorn kan erbjuda, därför är det svårt för utövaren att veta 

vad som ska göras. Resultatet kan bli att klienten förväntar sig att revisorn kommer 

utföra annat än vad som kommer göras (Hellerson och Nest 1967). 

 

Även om klienten har information om vad revisorn ska granska kan det inte uteslutas att 

det finns ett gap mellan klientens förväntningar och vad revisorn faktiskt utför. Detta 

förväntningsgap kan leda till klienten lägger över ansvaret på revisorn när det uppstår 

felaktigheter i företaget. Framställs revisorn som ansvarig för att oegentligheter inte 

upptäcks kan det bidra till att klienten får en bild av revisorn som okunnig och inte 

kapabel att utföra sina arbetsuppgifter. Om klienten har andra förväntningar skulle det 

kunna öka risken för att det byggs upp en falsk säkerhet om att revisorn ska rapportera 

och upptäcka allt som är riskfyllt inom företaget. De här olika uppfattningarna om 

revisorns roll skulle behöva överbryggas för att undvika missförstånd och göra klienten 

mer medveten om vad tjänsten som köps faktiskt innebär. 

 

För att hitta en lösning på problemet om förväntningsgapet mellan klient och revisor har 

fokus lagts på bland annat uppdragsbrevet som är ett dokument som upprättas mellan 

klient och revisor i syfte att ge en beskrivning av vad revisorn kommer att utföra under 

sin revision av företaget för att på så vis minska risken för missförstånd (van Son et al. 

1982). Uppdragsbrevet kan vara användbart då klienten inte alltid vet vad tjänsten 

innebär. Revisionsbyrån kan på så sätt presentera vad som innefattas i tjänsten, vilket 

leder till medvetenhet om vad revisorn utför. Tidigare forskning har fokuserat på 

uppdragsbrevet som ett dokument som ska bidra till att gapet mellan klient och revisor 

minskar (Shaikh och Talha 2003). Trots uppdragsbrevets existens finns det fortfarande 
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kvar ett förväntningsgap parterna emellan (Shaikh och Talha 2003), vilket skapar 

misstanke om att uppdragsbrevet inte fullt ut fyller sitt syfte att överbrygga gapet. Vi 

ställer oss därför frågan om det är själva utformningen och användningen av 

dokumentet som gör att det fortfarande finns ett gap. Skulle så inte vara fallet kan det 

finnas andra intressen som ligger bakom användningen av uppdragsbrevet. Dessa 

kanske i så fall har påverkat utformningen av dokumentet och influerat uppdragsbrevets 

möjligheter att fungera som en mekanism till att minska gapet. 

 

Används det för att överbrygga förväntningsgapet, vad är det då i brevets utformning 

som är ofullständigt och som har bidragit till att gapet fortfarande existerar? Det skulle 

kunna finnas brister i uppdragsbrevets innehåll som gör det otillräckligt men det skulle 

även kunna vara revisorns presentation av brevet till klienten som inte är tillräckligt 

omfattande och beskrivande vilket gör att brevets innehåll därför inte framkommer 

tydligt.  

 

Finns det något som visar tecken på att överbryggandet av förväntningsgapet endast är 

den huvudsakliga förklaringen till uppdragsbrevet men inte dess primära funktion kan 

det finnas andra intressen som ligger bakom uppdragsbrevets utformning. Det kan vara 

viktigt att studera om revisorn alltid agerar efter klienten och omgivningens bästa eller 

om det kan finnas andra incitament som påverkar revisorns arbete. Det skulle på så vis 

kunna tyda på att det finns något annat syfte med uppdragsbrevet som ännu inte 

framkommit. 

 

1.3 Problemformulering 

Vilka intressen är det som påverkar upprättandet av uppdragsbrevet? 

  

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka intressen som påverkar upprättandet av 

uppdragsbrevet. 

  

1.5 Studiens bidrag 

Vi har tagit fram fyra möjliga propositioner om varför uppdragsbrevet upprättas och ser 
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ut som det gör: att uppdragsbrevet finns till för att minska förväntningsgapet, att det 

finns till för att revisorer ska kunna avskriva sig ansvar, att det finns för att skapa 

legitimitet åt revisionsprofessionen samt att dess utformning beror på att förhindra 

transparens inom revision. Om uppdragsbrevet upprättas för att minska 

förväntningsgapet tänker vi oss att det innehåller mycket information som berör 

revisionens innebörd, uppdragets omfattning och att revisorer lägger stor vikt vid att 

klienten ska förstå innehållet i uppdragsbrevet. En annan tänkbar anledning kan vara att 

revisorer behöver ett dokument som reglerar deras ansvarsförhållanden gentemot 

klienten för att på så vis avskriva sig ansvar. Dokumentet kan också användas för att 

professionen ska anses vara legitim genom att visa att revisorn följer vedertagna 

rekommendationer.  Vår fjärde och sista teori handlar om att uppdragsbrevet är ett 

dokument vars syfte inte är att överbrygga förväntningsgap utan istället är det utformat 

för att kunna förhindra transparens då klienten inte ska ha full insyn i vad revision 

innebär. 

 

Eftersom uppdragsbrevets syfte beskrivs vara att överbrygga förväntningsgapet mellan 

revisor och klient tycks utformningen eller användningen vara bristfällig då gapet inte 

har överbryggats. Vi tror att rätt utformning och användning av uppdragsbrevet skulle 

kunna bidra till att missförstånd mellan klient och revisor skulle kunna minimeras. 

Detta skulle i sin tur kunna leda till att företag inte belastar revisorn med hela ansvaret 

över verksamheten och att revisorn utför det som klienten förväntar sig att revisorn ska 

göra. Om uppdragsbrevet inte fyller sitt syfte fullt ut skulle det kunna innebära att det 

finns andra intressen som påverkar upprättandet av uppdragsbrevet.  

1.6 Definitioner 

Förväntningsgap- Det gap som finns mellan revisorers och klienters uppfattningar och 

föreställningar om vad en revisor ska utföra.    

  

Klient- Revisorns kund, det vill säga det företag som revisorn reviderar. 

  

Process- Den process som finns kring uppdragsbrevet, bland annat hur det upprättas, 

hur det framställs och hur byråerna arbetar med det efter att det är påskrivet. 
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1.7 Disposition 
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Kapitel 2 - Teoretisk metod 

 
 

 metodkapitlet redogörs vilka val vi har gjort i uppsatsen gällande kunskapssyn, 

teorival och forskningsansats. Vi motiverar våra val samt vilka metoder vi 

valde att inte tillämpa och varför.  

 
 

2.1 Vetenskaplig utgångspunkt 

Studiens syfte är att studera vilka intressen som påverka upprättandet av 

uppdragsbrevet. För att syftet ska uppnås bygger studien på fyra propositioner där vi har 

identifierat olika intressen som kan påverka uppdragsbrevets upprättande. Vi tror dessa 

propositioner skulle kunna förklara hur uppdragsbrevet används och vilken funktion det 

fyller. Vår uppsats är därför lämpad att anta en positivistisk kunskapssyn eftersom 

positivism enligt Bryman och Bell (2005) innebär att formulera hypoteser för att sedan 

pröva dem ute i verkligheten och därigenom möjliggöra ställningsstaganden. Då vår 

studie kommer att anta både deduktiva och induktiva ansatser är det bäst lämpat att anta 

ett positivistiskt förhållningssätt. Positivismen syftar till att forskaren ska samla in data 

utifrån vilka generaliserbara hypoteser kan grundas för att sedan prövas. Eftersom vi ska 

utföra en kvantitativ studie lämpar det sig bäst att anta en positivistisk kunskapssyn. 

Alternativet hade varit en hermeneutisk forskningsansats med ett förklarande synsätt 

vilket lämpar sig bättre till kvalitativa studier. (Bryman och Bell 2005)  

 

2.2 Forskningsansats 

Det finns en stor mängd litteratur som behandlar förväntningsgapet (Lee et al. 2009; 

Carrington 2010; Koh och Woo 1998). I forskares försök att finna sätt att överbrygga 

detta gap har uppdragsbrevet beskrivits som ett tillvägagångssätt (Shaikh och Talha 

2003). Då det inte fanns någon omfattande forskning på området såg vi en möjlighet att 

bidra med forskning om uppdragsbrevet i form av att studera om uppdragsbrevet 

fungerar som ett sätt att överbrygga förväntningsgapet och se på andra möjliga 

bakomliggande intressen. Eftersom förväntningsgapet fortfarande existerar (Shaikh och 

Talha 2003) borde uppdragsbrevet rimligtvis inte fylla sin primära funktion. Därför 

valde vi att se det ur ett nytt perspektiv än vad forskare, enligt den teori vi funnit, 

tidigare gjort.  

I 



 16 

 

Då forskningen på området är begränsad har vi inte funnit några tidigare omfattande 

studier att utgå från. Därför använder vi oss i vår studie av både deduktiva och induktiva 

ansatser för att utreda uppdragsbrevets bakomliggande intressen. Vi har utgått från den 

redan existerande teorin gällande exempelvis förväntningsgap, institutionell teori och 

teorier om hur uppdragsbrevet kan vara ett instrument för att överbrygga 

förväntningsgapet. Utifrån denna teori har vi utvecklat fyra propositioner med 

tillhörande hypoteser som vi sedan testar för att kunna svara på propositionerna. Genom 

att använda oss av ett deduktivt tillvägagångssätt ger det oss möjlighet att ta till oss den 

information som finns publicerad om uppdragsbrevet och på så vis ge oss en förståelse 

för området vilket sedan ska leda fram till att vi ska kunna göra generaliseringar genom 

en induktiv ansats (Bryman och Bell 2005).  

 

2.3 Teorival 

Då uppdragsbrevet är ett begränsat område har valt att fokusera på teori som vi anser 

påverkar uppdragsbrevet. Litteraturstudierna fokuserar främst på områden så som 

revision, uppdragsbrev, förväntningsgapet och institutionell teori. Det finns en 

omfattande forskning inom samtliga områden, bortsett från uppdragsbrev, vilket gör att 

vi har kunnat vara selektiva när vi valt bland dessa teorier. Vad gäller den tidigare 

forskning som gjorts på uppdragsbrevet är den så när som på obefintlig, vilket har 

medfört att vi har använt oss av stora delar av den litteratur som finns och som vi anser 

användbar i vår studie.  Det material som finns på området består främst av normativ 

teori och är publicerat över flera årtionden (Hellerson och Nest 1967; Carmichael och 

Hanley 1970; van Son et al. 1982; CAMICO 1995; Reinstein et al. 2009). Den 

begränsade tillgången av material på området är något som kommer bli problematiskt i 

uppsatsskrivandet, därför krävs det att vi förhåller oss kritiska till teori och insamlat 

material under arbetets gång.  

 

Flertalet av de vetenskapliga artiklar vi har funnit publicerades för flera årtionden sedan 

vilket kan göra att deras aktualitet kan ifrågasättas men vi har valt de artiklar som 

fortfarande är applicerbara på uppdragsbrevet. Vi har även hämtat information från 

gällande lagstiftning i form av Aktiebolagslagen samt information från revisorernas 

branschorganisation FAR.  
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Det material som våra teorisökningar resulterat i gällande uppdragsbrev har enbart varit 

informerande och saknat den utredande karaktär vi efterfrågat. På grund av bristande 

tidigare forskning ser vi därför att det finns ett intresse i att studera ämnet men vi inser 

också att det kommer betyda vissa begränsningar för oss i vår studie då tillgången på 

befintliga teorier är begränsad. 
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Kapitel 3 - Revision och uppdragsbrev 

 
 detta kapitel beskriver vi vad revision är, vad det innebär och hur 

revisionsarbetet ser ut i form av bland annat risker. Vidare beskrivs 

uppdragsbrevet, dess utformning, innehåll och vilka förväntningar som kan 

finnas. Kapitlet syftar till att beskriva uppdragsbrevet och redogöra för FARs 

rekommendationer. 

 

 

3.1 Revision 

Revision kan definieras som: 

 

”En kedja av kontrollåtgärder, i vilken input samlas av 

revisorn utifrån kriterierna väsentlighet och risk, där ett 

output skapas, vilket har till syfte att ge trovärdighet åt 

ekonomisk rapportering, för att tillgodose ett flertal 

intressenters informationsbehov.” (Eklöv 1998 s.74) 

  

Revision innebär att planering, granskning, bedömning och uttalanden om företags 

årsredovisningar, bokföring och förvaltning ska göras ur ett professionellt synsätt. 

Revision behövs då företags intressenter måste kunna förlita sig på att den ekonomiska 

information som lämnas ut av företag är tillförlitlig och det är revisorns uppgift att 

granska den här informationen. En revisors granskning grundas i lagar och regler, därför 

stärker revision trovärdigheten hos företag. (FAR 2004) 

  

3.1.1 Revisorns roll 

Revisorer ska göra uttalanden gällande hur ett företags redovisning ger en rättvisande 

bild av företaget, dess resultat och ställning. Vidare ska revisorn även granska 

förvaltningen av företaget för att avgöra om den utövats enligt relevanta 

regler.  (Svanström 2004) En revisor förväntas samla in information och sedan göra 

bedömning av de påståenden som ledningen gjort gällande den ekonomiska aktivitet 

som skett i företaget under ett räkenskapsår. I bedömningen ska revisorn utgå från vad 

som anses vara god revisionssed. De resultat som revisorn kommer fram till ska 

I 
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dokumenteras och offentliggöras för omgivningen och intressenter genom en så kallad 

revisionsberättelse. (FAR 2012) Revisorn ska granska all information som finns i 

årsredovisningen och därmed inte enbart siffror ur resultat och balansräkning. Vidare 

ska revisorn utöver årsredovisningen även granska företagets räkenskaper samt hur VD 

och styrelsen har förvaltat företaget under året. (Eklöv 1998) Intressenternas krav på 

revision påverkar i stor utsträckning hur revisorns arbetsuppgifter ser ut samtidigt som 

normer och regler har stor inverkan. Enligt Aktiebolagslagen 9 kap 3§ ska revisorns 

granskning följa god revisionssed och vara så grundlig och omfattande som den kräver 

(SFS 2005:551). Det är inte lagstiftat om vad god revisionssed innebär utan det ligger 

på revisionsbyråernas ansvar att definiera och den förändras i takt med att samhället och 

branschen förändras. God revisionssed bygger på den praxis som erfarna revisorer 

utvecklar och sedan utvecklas den ytterligare av uttalanden och föreskrifter från 

exempelvis FAR och Revisionsnämndens disciplinärenden. (Svanström 2004) 

  

En revisor kan ha dubbla roller i form av den renodlade respektive den utvidgade 

revisorsrollen. Den renodlade rollen är lagstadgad medan den utvidgade styrs av vad 

kunden efterfrågar. Som renodlad revisor granskar revisorn företag samt bidrar med 

hjälp till kunden i samband med revisionen. I den utvidgade revisorsrollen kan revisorn 

dock agera som rådgivare i samband med olika affärshändelser i företag och anlitas då 

baserat på sin kompetens och erfarenhet. (Svanström 2004) 

 

Innan en revision påbörjas ska revisorn göra en klientspecifik bedömning om uppdraget 

kan accepteras. Bedömningen görs beroende på faktorer som dels har med klienten att 

göra men även om revisorn har den kompetens som krävs i granskningen av det 

specifika företaget. Denna bedömning görs för att utreda så det inte föreligger faktorer 

som kan vara till hinder vid en eventuell granskning samt för att klargöra att det inte 

finns tecken på väsentliga felaktigheter eller rent av brottsligheter. Uppstår inget hinder 

accepteras klienten och planering av revisionen ska därefter påbörjas. Planeringen ska 

leda fram till en fastställd inriktning och omfattning i granskningen av klienten som ska 

ta form i en övergripande revisionsplan samt ett granskningsprogram. Det är under 

planeringsfasen som uppdragsbrevet mellan klient och revisor upprättas. Genom 

uppdragsbrevet ska det framgå att revisorn har accepterat kunden som klienten, vilken 

omfattning revisionen kommer ha samt om det har skett någon överenskommelse att 

revisionen, utöver den finansiella granskningen, ska innefatta andra insatser. 
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(Carrington 2010) 

  

3.1.2 Revisionens risk 

En revisor ska i sin granskning arbeta efter principerna väsentlighet och risk. Det 

innebär att inom de områden det föreligger störst risk att väsentliga fel uppstår bör ingå 

i revisorers granskning av företag och det är revisorn som gör bedömningen om vad 

som anses vara väsentligt eller ej. För att granskningen och bedömningen ska bli så 

tillförlitlig som möjligt krävs det att revisionens planeringsfasen är noggrant utförd. 

(Eklöv 1998) Det innebär att alla felaktigheter inte kommer korrigeras eller påpekas.  

 

Revisorn sätter innan sin bedömning en gräns för vad som kan anses vara acceptabelt 

fel med en väsentlighetsnivå som bestäms av det totala fel som kan godkännas innan det 

anses vara väsentligt att ta upp. Denna nivå ska bestämmas i förväg och alltså finnas 

dokumenterad innan granskningen påbörjas. Den totala nivån ska fördelas på olika 

områden och konton för att det inte ska kunna godkännas felaktigheter som gör att den 

totala nivån för acceptabla fel inte överskrids. I avvägningen mellan väsentlighet och 

risk görs även bedömningar av exempelvis hur riskfyllda olika poster eller konton är. 

Utifrån det sätts väsentlighetsnivåer för att undvika att poster med hög risk också får en 

hög gräns för vad som kan anses vara ett acceptabelt fel. Under granskningens gång 

noteras alla felaktigheter och revisorn gör en avstämning mellan faktiska påträffade fel 

och den tidigare fastställda gränsen för acceptabel väsentlighetsnivå. Skulle den faktiska 

nivån överstiga den uppställda väsentlighetsnivån ska felaktigheterna åtgärdas för att 

revisorn sedan ska kunna skriva en ren revisionsberättelse. Genom denna process med 

väsentlighetsmått är det därför inte möjligt att revisorn ska kunna granska alla händelser 

inom bolaget eller hitta alla felaktigheter. (Carrington 2010) 

  

Inom revision föreligger revisionsrisk som innebär risken för att en revisor ska uttala sig 

felaktigt om ett bolag i revisionsberättelsen (Eklöv 1998). Om revisorn gör ett sådant 

felaktigt uttalande innebär det att revisorn bryter mot god revisionssed. Revisionsrisken 

delas ofta in i tre olika delar; inneboende risk, kontrollrisk och upptäcktsrisk. Den 

inneboende risken innebär risken för att det i bolagets redovisning har uppstått 

felaktigheter. Kontrollrisken beskrivs som den risk som finns i företagets interna 

kontroll, det vill säga när företagets kontrollfunktioner inte fungerar vilket resulterar i 

uteblivna varningssignaler. Slutligen kan upptäcktsrisken förklaras som risken för att 
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revisorn i sin granskning inte upptäcker felaktigheter som enligt bedömning anses vara 

väsentliga. Ett inneboende fel som finns i ett företag ska alltså fångas upp av företagets 

interna kontroll, om den inte gör det ska felet upptäckas av revisorn och dessa risker 

tillsammans är revisionsrisk. (Carrington 2010) 

  

3.1.3 Revisionsprofessionen 

Revision som profession består av två olika världar, en omvärld och en internvärld. 

Dessa världar styr hur professionen är utformad och vilken inriktning professionen har. 

Omvärlden syftar främst till det företag eller samhällsorganisationer som ska granskas 

av en revisor vilket även benämns som revisionsobjekt. När en revisor ska granska ett 

företag måste han eller hon ha kunskap om de olika regelverk som styr revisionen för 

det enskilda företaget men det kräver även insikt i olika marknadsförutsättningar som 

olika företag påverkas av samtidigt som kommersiella, samhällspolitiska och etiska 

regler måste tas hänsyn till. Den interna världen påverkar hur revisorn utför sitt uppdrag 

genom de krav och villkor som finns inom professionen men även genom de 

förhållanden som finns i den interna världen. De två olika världarna är tillsammans 

komplexa och det är något som revisorn måste behärska för att kunna utföra sitt 

uppdrag på bästa sätt. Båda världarna utsätts ständigt för förändringar och därför måste 

revisionsprofessionen vara i kontinuerlig balans med världarna.(Johansson 2005) 

  

Då god revisionssed är just en sed finns det inte lagstiftat vad det innebär, därför 

används ramlagstiftningar. Ramarna ska sedan revisorsorganisationerna och 

Revisorsnämnden, i egenskap av ett statligt organ, utfärda rekommendationer och 

yttranden för att på så sätt vägleda revisorerna hur de ska arbeta för att uppnå god 

revisionssed. FAR utfärdar olika rekommendationer och gör uttalande i olika 

revisionsfrågor. I FARs regelverk ska deras medlemmar följa god revisionssed vilket i 

sin tur bland annat innebär att de ska följa FARs rekommendationer. Det finns olika 

standarder så som exempelvis ISA-standarder (International Standards on Auditing) 

som FAR i sin tur rekommenderar sina medlemmar att tillämpa för att på så sätt följa 

god revisionssed. ISA-standarderna behandlar grundläggande principer, 

tillvägagångssätt och vägledning i form av förklaringar och kommentarer för att 

underlätta revisorers arbete. Revisorn ska själv göra bedömningen om han eller hon 

under revisionen kan följa ISA-standard fullt ut eller om det är nödvändigt att avvika 

från ISA för att målet med revisionen ska kunna uppnås, om så är fallet kan det krävas 
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att revisorn förklarar varför avvikelsen inträffade. Eftersom standarderna ska ses som 

grundläggande principer ligger ansvaret på revisorn och hans eller hennes professionella 

bedömning att utifrån varje enskilt falls omständigheter avgöra vilka åtgärder som ska 

vidtas. (FAR 2012) 

  

3.2 Uppdragsbrevet 

FAR definierar uppdragsbrevet som ”skriftliga villkor för ett uppdrag i form av ett 

brev” (FAR 2012 sid.46). Uppdragsbrevet är ett dokument som upprättas mellan revisor 

och klient, dokumentet kan likställas med ett avtal. Enligt FAR (2012) ska ett 

uppdragsbrev tolkas som en lämplig form av ett avtal. Det borde vara av både klientens 

och revisorns intresse att ett uppdragsbrev upprättas eftersom upprättandet främst ska se 

till att missförstånd gällande revisionen kan undvikas. (FAR 2012) Genom att 

eventuella oklarheter mellan revisor och klient elimineras kommer det på så sätt minska 

risken att tvister parterna emellan uppstår. En utförlig utformning av uppdragsbrevet 

kan leda till att klientens förväntningar på revisionen möts med det arbete som 

revisionen faktiskt syftar till att utföra. Det förväntningsgap som ofta finns mellan de 

båda parternas förväntningar kan ha sin grund i klientens okunskap inom området vilket 

gör att det blir svårt för klienten att få en förståelse för vad revisionen innebär. Vid 

användning av uppdragsbrevet kan revisorn förtydliga vilka delar revisionen kommer 

innehålla och samtidigt förändra klienters syn på att revisorn skulle genom sin revision 

garantera att företaget är helt utan felaktigheter. Genom att upprätta uppdragsbrev kan 

revisorer även skydda sina klienter mot att det uppstår oförutsedda situationer och 

samtidigt skydda sig själva från att bli stämda. Ett välutformat uppdragsbrev skulle 

kunna bidra till att det gap som finns mellan klient och revisor överbryggs. (Davis och 

Kelly 1972) 

  

Redan år 1967 framförde delar av AICPAs (American Institute of Certified Public 

Accounting) kommitté att revisorer i samband med revision borde använda 

uppdragsbrev för att eventuella missförstånd skulle kunna begränsas. Redan då fanns 

uppfattningen att allmänheten i vissa fall var missnöjda med revisionsprofessionen och 

missnöjet verkade ha sin grund i att allmänheten inte hade den kunskap inom revision 

som behövdes för att de skulle förstå dess komplexitet. (Hellerson och Nest 1967) 

Enligt Hellerson och Nest (1967) skulle användningen av uppdragsbrevet minska de 
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missnöjda klienterna genom att de båda parterna gick igenom dokumentet för att kunna 

tydliggöra vad revisionen gick ut på. Det skulle på så sätt bli möjligt för revisorn att 

anföra vad revisionen syftade till samtidigt som klienten fick utrymme att tala om sina 

förväntningar och på så sätt skulle risken för framtida tvister minska. Uppdragsbrevets 

syfte byggde på att om klienten inte visste vad han eller hon egentligen efterfrågade av 

revisionen skulle dokumentet kunna tydliggöra eventuella missuppfattningar om 

revision. Det har länge funnits en uppfattning om att klienten tror att finansiella 

uttalanden från revisorn alltid är korrekta då klienten inte har full förståelse för 

begreppet rättvisande bild och därför finns det en tro om att revisorn inte gör några 

misstag. Klienten tror inte heller att han eller hon inte bär något ansvar gällande den 

finansiella informationen då det är revisorns uppgift att säkerställa information. 

(Hellerson och Nest 1967) 

 

Det är revisorns uppgift att se till att klienten är informerad gällande avtalet mellan 

parterna och detta görs vanligtvis genom att revisorn upprättar ett avtal i form av ett 

uppdragsbrev. Revisorn ska se till att klienten förstår sitt ansvar om ansvarsförhållandet 

finns reglerat i lag eller andra författningar och om det inte beskrivs utförligt i 

uppdragsbrevet. Det är revisorns ansvar att se till att klienten har förstått vad som är 

avtalat i uppdragsbrevet och på så sätt är det även revisorn som avgör om 

uppdragsbrevet behöver ändras eller tas fram för att påminna klienten vid 

återkommande revisionsuppdrag. (FAR 2012) 

  

För att missförstånd mellan parterna ska kunna undvikas är det revisorns uppgift att 

hämta bekräftelse på att företagsledningen i företaget som granskas har förståelse för 

sitt ansvar som justeras av avtalet i form av uppdragsbrevet samt övriga villkor för 

revisionsuppdraget. Uppdragsbrevet innefattar ofta även revisorns ansvar avseende 

revisionen av de finansiella rapporterna, enligt FAR kan det även vara lämpligt att 

revisorn ser till att företagets styrelse erhåller uppdragsbrevet för att de ska bli 

informerade om de avtalade villkoren i avtalet. (FAR 2012) 

 

3.2.1 Uppdragsbrevets utformning 

FAR (2012) har tagit fram exempel på hur uppdragsbrev kan se ut (se bilaga 1) men de 

understryker dock att deras exempel inte ska vara en norm för hur det ska utformas utan 
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enbart ska fungera vägledande och att brevets utformning måste varieras i förhållande 

till omständigheterna och vad som krävs i det enskilda fallet. (FAR 2012) Utformningen 

av uppdragsbrevet bör ses över tillsammans med klienten, det vill säga alla detaljer som 

finns i dokumentet har förhandlats fram med klient (Hellerson och Nest 1967). 

Uppdragsbrevet ska vara utformat på ett tydligt och okomplicerat sätt så att klienten 

med säkerhet förstår innehållet i dokumentet (Shaikh och Talha 2003). Uppdragsbrevet 

ska formateras så att det blir specifikt för varje enskild klient (van Son et al. 1982). 

Under 1960-talet skulle det vara en skriftlig version av den muntliga överenskommelsen 

och klienten förväntades efter att ha mottagit brevet underteckna det, behålla en kopia 

och sedan returnera det undertecknade brevet.  I flera fall ansågs det även vara 

nödvändigt att inkludera en detaljerad revisionsplan, dels för att klienten inte i efterhand 

skulle kunna ifrågasätta varför vissa handlingar inte utfördes och dels för att klienten 

redan innan revisionens början skulle kunna vara delaktig i planeringen och därigenom 

kunna framföra eventuella önskemål. (Hellerson och Nest 1967) Det krävs även att 

begränsningar inkluderas i uppdragsbrevet för att alla parter sedan ska bli nöjda med 

revisorns avlagda rapporter (van Son et al. 1982). Sammanfattningsvis kan upprättandet 

av uppdragsbrev anses vara förenligt med god yrkessed då det minskar risken för att det 

uppstår problem mellan revisor och klient. (Hellerson och Nest 1967) 

  

Forskare är överens om att det kan vara fördelaktigt att använda sig av ett uppdragsbrev 

i arbetet med revision. Det är av särskild vikt att uppdragsbrevet används i tjänster där 

översiktsgranskning utförs och där det inte kan garanteras att allt är korrekt. 

Användning av uppdragsbrev inom revision anses även vara viktigt då ett 

revisionsuppdrag är en tjänst där det inte råder enighet i vad revision innebär. 

Revisionsbyråer skiljer sig från varandra gällande policys för hur och i vilken ordning 

arbetsuppgifter ska göras vilket kan bidra till en uppfattning om att användning och 

utformning av uppdragsbrevet borde vara olika. Ska revisorn kunna uppvisa en bra 

rapport efter revisionen krävs att allt arbete innan revisionen börjar är utförd på ett 

noggrant sätt. Uppdragsbrevet är ett viktigt verktyg inom revision som ska användas för 

att minska risken för missförstånd. (van Son et al. 1982) 

  

3.2.2 Uppdragsbrevets innehåll 

Uppdragsbrevets innehåll och utformning kan se olika ut från en revisionsbyrå till en 
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annan men även mellan olika klienter. Uppdragsbrevet ska enligt FAR (2012), om inte 

annat avtal redan behandlar dessa områden, innehålla uppgifter gällande: 

• Syfte, inriktning och omfattning av revisionen av de finansiella rapporterna 

• Vilket ansvar revisorn har 

• Vilket ansvar företagsledningen har 

• Vilka ramverk för finansiell rapportering som används 

• Förutsedd form och innehåll i de rapporter som ska lämnas av revisorn samt ett 

uttalande som beskriver möjligheten att de förutsedda rapporterna kan komma att 

skilja sig från verkligt utfall. (FAR 2012 s.99) 

  

Enligt FAR (2012) kan ett uppdragsbrev utöver de ovan nämnda punkterna även 

innehålla: 

• En närmare beskrivning av tjänstens inriktning och omfattning med hänvisningar till 

lagar och andra författningar samt uttalanden från yrkesorganisationer. 

• Att det på grund av inneboende begränsningar i revision och intern kontroll finns en 

risk som inte kan undvikas, att en del väsentliga felaktigheter inte kommer upptäckas 

trots att revisionen planeras och utförs på rätt sätt. 

• Åtgärder som ska vidtas i samband med planeringen och utförande av revisionen samt 

revisionsteamets sammansättning. 

• Medgivande av företagsledning att revisorn i god tid ska tillhandahållas finansiella 

rapporter samt övriga dokument som han eller hon kommer behöva för att kunna 

slutföra revisionen inom tidsramen. 

• Beräkning av arvode samt hur detta ska beräknas. 

• En begäran att företagsledning ska skicka en bekräftelse att de har mottagit och 

godkänt uppdragsvillkoren som anges i uppdragsbrevet. (FAR 2012 s. 105) 

  

Det är upp till revisorn att avgöra om det ska skickas ut ett nytt uppdragsbrev när en ny 

period börjar. Enligt FAR (2012) bör dock revisorn lämpligen se över villkoren i avtalet 

och eventuellt göra förändringar samt skicka ut uppdragsbrevet till klient om det finns 

tecken som tyder på att klienten inte förstått revisionens omfattning, inriktning eller 

syfte, om villkoren i avtalet har förändrats, om det skett större förändringar i ledningen 

eller ägarstrukturen samt om företagets verksamhet har förändrats gällande storlek eller 

karaktär. 
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3.2.3 Uppdragsbrevet och förväntningar 

Genom uppdragsbrevet kan revisorns arbetsuppgifter preciseras vilket kan bidra till att 

orealistiska förväntningar på revisorn och dess arbete försvinner (Shaikh och Talha 

2003). Användningen av uppdragsbrevet kommer leda till en bättre förståelse mellan 

klienten och revisorn samtidigt som det ökar kommunikationen mellan parterna (van 

Son et al. 1982). Klienten har ofta föreställningar om vad revision är och vad en revisor 

gör, uppdragsbrevet möjliggör då en enad uppfattning mellan de båda parterna om vad 

revisionen innebär. För att tydliggöra vilka ansvarsområden de olika parterna har är 

revisorer ofta tydliga med att ange sina ansvarsantaganden för att på så vis minimera 

risken för eventuella rättstvister. Därför innehåller uppdragsbrevet vanligtvis en klausul 

där revisorn frånskriver sig ansvar inom vissa områden som dock kan vara känsliga för 

vissa klienter. En klausul som inte är anpassad efter klienten kan uppfattas som stötande 

och i värsta fall leda till att revisorn förlorar klienten. (Shaikh och Talha 2003) 

  

  

3.3 FARs standardmall för uppdragsbrev 

Nedan följer branschorganisationen FARs standardmall för hur ett uppdragsbrev kan se 

ut för att läsaren ska få en tydligare bild av hur uppdragsbrevets utseende och 

utformning. 

 
Text i kursiv stil utgör kommentarer och förklaringar, vilka tas bort i brev till kund. 

Avsnitt inom hakparenteser måste anpassas till det specifika uppdraget.  

 

[Uppdragsbrev för revisionsuppdrag ställs till styrelsen eller representant för 

företagsledningen.] 

 

 

Företag: 

 

Attention: 

 

Adress: 

 

Postnummer Ort: 

 

 

[Ort den DDMMÅÅÅ] 

 

 

Uppdragsbrev för revisionsuppdrag 
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Revisionsuppdraget 

Vi (jag) har av bolagsstämma i [X AB] fått uppdraget att utföra revision i [X AB]. Vi 

(jag) bekräftar genom detta brev att vi (jag) åtar oss (mig) uppdraget. Uppdraget löper 

under [max 4] räkenskapsår fram till slutet av den årsstämma som ska hållas under 

20XX. 

 

Revisionsuppdraget omfattar: 

 

 Granskning enligt aktiebolagslagen av [X ABs] bokföring och årsredovisning 

samt styrelsens [och verkställande direktörens] förvaltning av bolaget som syftar 

till att ge oss (mig) underlag för vår (min) revisionsberättelse till 

bolagsstämman, 

 Annan granskning och rapportering som det enligt aktiebolagslagen ankommer 

på bolagets revisor att utföra (”lagstadgade tilläggsuppdrag”), 

 Biträde och rådgivning som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning och 

annan jämförbar rådgivning (”revisionsrådgivning”) 

 

Villkor för uppdraget 

Vår (min) revision utförs grundat på förutsättningen att företagsledningen är medveten 

om och förstår sitt ansvar för att upprätta finansiella rapporter som ger en rättvisande 

bild enligt [årsredovisningslagen eller IFRS]. 

   

För revisionsuppdraget gäller i övrigt av FAR, branschorganisationen för revisorer och 

rådgivare, fastställda Allmänna villkor om revision av svenska företag och 

organisationer, bilaga 1. Om uppdraget förnyas och annat inte skriftligen överenskoms 

gäller dessa villkor för det nya uppdraget. 

 

[Arvode] 

[Alternativ 1] Om arvode ska debiteras i enlighet med beräkningsgrunderna i FARs 

allmänna villkor, behöver inget anges om arvodet.  

 

[Alternativ 2] Vårt arvode för granskning enligt aktiebolagslagen av Y ABs bokföring 

och årsredovisning samt styrelsens [och verkställande direktörens] förvaltning av 

bolaget avseende de aktuella räkenskapsåren beräknas vara fördelat enligt följande 

……….. [alternativt: Vårt arvode för granskning enligt aktiebolagslagen av Y ABs 

bokföring och årsredovisning samt styrelsens [och verkställande direktörens] 

förvaltning av bolaget avseende de aktuella räkenskapsåren uppgår till ...... enligt den 

offert som avgivits och accepterats av er.]. Detta ”Alternativ 2” ska användas så snart 

någon prisuppgift eller prisuppskattning lämnats till kunden (annat än rena 

timprisuppgifter). Sådant beräknat eller uppskattat arvode ska alltid anges i 

uppdragsbrevet om det inte är uppenbart att en ren och skriftlig accept erhållits på 

offerten. Så snart någon ändring i förhållande till offerten skett, måste arvodet framgå 

av uppdragsbrevet. Följande begränsning kan vara lämplig att ta med i uppdragsbrevet 

vid beräknat arvode.  

Revisionsbyrån vill uppmärksamma Er på att alla beräkningar av arvodets storlek som 

Revisionsbyrån gör endast är uppskattningar vilka grundas på följande förutsättningar.  

 Att verksamhetens omfattning, inriktning och organisation i allt väsentligt är 

stabil och oförändrad jämfört med föregående år. 
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 Att förvaltningen i företaget sköts på ett sätt som är förenligt med tillämplig 

associationsrättslig lagstiftning samt, i förekommande fall stagdar eller 

motsvarande bestämmelser. 

 Att system av betydelse för redovisningen är ändamålsenliga, fungerar väl och 

är oförändrade under hela räkenskapsåret. 

 Att den löpande redovisningen är av god standard och att en tillfredsställande 

intern kontroll föreligger under hela räkenskapsåret. 

 Att kontroller i väsentliga redovisningssystem har dokumenterats. 

 Att års- och delårsbokslut är upprättade, avstämda, fullständiga och väl 

dokumenterade samt analyserade av bolaget innan granskningen av dessa 

påbörjas. 

 Att företaget levererar bokslut, årsredovisning och annat underlag för 

granskning i god tid före granskningen eller enligt den tidsplan som anges i 

uppdragsbrevet eller annan överenskommelse. 

 Att företaget och dess företrädare finns tillgängliga för att bistå oss [mig] med 

nödvändig information. 

 Att det inte sker några väsentliga eller omfattande förändringar i de regler som 

är tillämpliga på företagets verksamhet eller revisionsuppdragets utförande. 

 

[Alternativ 3] Arbetet utförs på löpande räkning baserat på nedlagd tid för uppdragets 

genomförande.  

[Debiteringen per timme för våra tjänster är under innevarande räkenskapsår följande: 

[          kr] 

[          kr]  

Eventuella övriga tjänster utöver revision 

Revisionsuppdraget omfattar inte annan rådgivning som går utöver revisionsrådgivning 

enligt ovan. För sådana tjänster, t.ex. deklarationsbiträde, skatterådgivning och annan 

s.k. ”fristående rådgivning” gäller, om inte särskild uppdragshandling/avtal upprättats, 

FARs Allmänna villkor om rådgivningstjänster, bilaga 2.  

 

Bekräftelse 

Vänligen kontakta undertecknad om ni har några frågor angående innehållet i detta 

uppdragsbrev.  

Vi ber er underteckna detta uppdragsbrev, som upprättats i två exemplar, för att visa 

att ni bekräftar och samtycker till denna överenskommelse. Vi (jag) får särskilt fästa 

er uppmärksamhet på beskrivningen i de allmänna villkoren av företagsledningens 

respektive revisorns ansvar i revisionsuppdraget.  

 

Vi emotser ett exemplar av uppdragsbrevet i retur till [Namn].  

 

Med vänlig hälsning 

 

[Revisionsbyrån] 
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Revisor 

Titel 

 

 

Bilaga 1:  FARs Allmänna villkor om revision av svenska företag och 

organisationer (version 2011:1) 

Bilaga 2: FARs Allmänna villkor om rådgivningstjänster (2011:1) 

 

 

 

 

[X AB] 

 

 

          

Namnteckning   Titel 

 

 

       

Namnförtydligande   Datum 

 

 

[Kommentar: Normalt behörig firmatecknare eller VD men även annan med fullmakt 

för bolaget] 

 

 

 

[Kommentar: Uppdragsbrev för revisionsuppdrag kan även innehålla: 

 åtgärder i samband med planering av revisionen 

 åtgärder för att involvera andra revisorer och specialister 

 åtgärder för att utnyttja internrevisorerna 

 hänvisning till annan korrespondens eller avtal angående 

detaljöverenskommelser avseende planering, arvode, rapporter och åtgärder i 

övrigt.] 
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Kapitel 4 - Teoretisk referensram 
 
 

en teoretiska referensramen kommer behandla tidigare forskning kring 

områden så som uppdragsbrevet, revision, revisorns roll, 

förväntningsgap, legitimitet och transparens av revision. Vi kommer 

med hjälp av befintliga och egna teorier utifrån fyra propositioner formulera 

nio hypoteser. Kapitlet avslutas med en hypotessammanfattning.  

 

4.1 Hypotesöversikt  

 

 
Figur 4:1- Översikt propositioner och hypoteser. 

Figuren visar i den övre raden de propositioner vi har tagit fram som skulle kunna påverka 

upprättandet av uppdragsbrevet. Under varje proposition har ett antal hypoteser formulerats 

för att testa propositionerna.  

 
 
Under samtliga propositioner har ett antal hypoteser formulerats. Varje generering för 

propositionens först presenterade hypotes kan även tillämpas på resterande hypoteser 

som finns under samma proposition.  Andra forskares teori presenteras alltså främst till 

D 
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den först presenterade hypotesen under varje proposition men ska även fungera som 

generering till samtliga hypoteser under propositionen.  

4.2 Hypotesformulering 

4.2.1  Överbrygga förväntningsgapet mellan revisor och klient 

De senaste åren har det anförts klagomål på revisorer och dess arbete, vilket vittnar om 

att det finns ett gap mellan samhällets förväntningar på revisorn och vad revisorn 

faktiskt åstadkommer (Porter 1993). Det finns även många som har en övertro på 

revisorn genom att den utförda revisionen ska garantera en helt säker finansiell 

rapportering där det inte föreligger risk för några oegentligheter i företaget vilket bidrar 

till att skapa ett förväntningsgap (Salehi 2011). Liggio (1974) var först med att definiera 

förväntningsgapet: 

  

”the difference between the levels of expected 

performance as envisioned by both the user of a financial 

statement and the independent accountant”  

(Liggio (1974) i Lee et al. 2009 s 8). 

  

Det finns olika anledningar till varför förväntningsgapet kan uppstå. En anledning är 

allmänhetens begränsade kunskap om revision då den kan verka komplicerad och 

svårbegriplig för allmänheten. Revisorers roll och syftet med revision ses som en 

dynamisk funktion vilket kan försvåra förståelsen ytterligare för utomstående. De båda 

parternas förväntningar ska studeras för att se på vilka områden allmänheten saknar 

kunskap om för att avgöra vad som är en revisors uppgift samtidigt som det krävs att 

revisorer ser över sitt arbete och att standarder och rekommendationer följs för att på ett 

bättre sätt möta allmänhetens förväntningar. (Porter 1993) Det här kan även vara 

tillämpligt på det förväntningsgap som finns mellan klient och revisor. 

  

Revisorers dubbla roller kan vara en bidragande faktor till förväntningsgapet mellan 

revisor och klient. När revisorer, utöver den renodlade rollen som revisor, även erbjuder 

tjänster som rådgivare och konsulter kan det verka förvirrande för klienten. Dessa 

dubbla roller kan orsaka konflikter då ägare förväntar sig att revisorn i sin renodlade roll 

ska upptäcka och rapportera samtliga oegentligheter medan ledningen förväntar sig att 

revisorn som rådgivare ska bortse från manipulationer av finansiella rapporter. (Lee et 
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al. 2009) Den kontrollerande rollen och rollen som rådgivare kan innebära svårigheter 

att i praktiken skilja dem åt (Svanström 2004). 

  

Ett problem med revision kan vara att det inte råder klara riktlinjer för vad revision 

innebär, vilket kan leda till oklarheter. Saknas en tydlighet i definitionen av vad en 

revisor ska göra ökar risken för att det uppstår ett förväntningsgap. Eftersom 

revisionsprofessionen arbetar efter riktlinjer och standarder har olika forskare anfört att 

det är svårt att dra gränsen för vad en revisor ska och inte ska göra. Begrepp som 

rättvisande bild kan ha en tydlig innebörd för en revisor men svårt för andra intressenter 

att begripa och de vet på så vis inte vad revisorn har behandlat i sin bedömning av 

rättvisande bild. När det saknas detaljerade lagregleringar som beskriver olika begrepp 

anser Lee (1994) att risken för ett förväntningsgap kan öka. En revisors roll borde vara 

en kombination av alla intressenters förväntningar som därefter avvägs noggrant mellan 

kostnad och nytta. (Lee 1994) 

  

Revisorer kan ha svårt att hålla sig uppdaterade om vilka konsekvenser förändringar i 

samhället har för deras yrkesutövande. De förväntningar omvärlden har på revisorer 

förändras i takt med att förändringarna i samhället ändras och de sker snabbt. För att det 

ska finnas en balans mellan revisorer och omvärlden måste revisorerna, 

revisionsbyråerna och professionen vara bra på att uppmärksamma de krav och 

förväntningar som finns i samhället men de måste även kunna urskilja vilka 

utvecklingstrender som förekommer. När det uppstår ett förväntningsgap mellan olika 

parter brukar det bero på att det finns en obalans i relationen dem emellan då de inte har 

samma uppfattning om vad som är rätt och fel. (Johansson 2005)  

 

I förväntningsgapet innefattas det gap som finns mellan revisor och klient och för att 

kunna utreda uppdragsbrevet är gapet mellan dessa båda parter viktigt att studera. 

Uppdragsbrevets primära syfte beskrivs som att det ska överbrygga förväntningsgapet 

för att på så vis få klienten införstådd med revisionens innebörd (Hellerson och Nest 

1967). Det är vanligt förekommande att klienten inte har någon uppfattning om vad 

olika väsentlighetskriterier eller uttryck inom revision betyder, vilket resulterar i en 

ökad risk för ett förväntningsgap. (Cassel 1996)  

 

Ansvaret till varför det finns ett förväntningsgap kan inte läggas på varken revisorer 
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eller klienter men för att kunna överbrygga det här gapet måste det hittas effektiva 

lösningar för att på så vis inte kunna anklaga varandra för att gapet finns (Lee et al. 

2009). Reglerares främsta syfte med uppdragsbrevet har varit att korrigera förväntningar 

hos klient genom att verka informativt om revisorns roll och uppdrag (Shaikh och Tahla 

2003). Då vi inte har funnit något som tyder på att förväntningsgapet lyckats 

överbryggas kan införandet av ISA 210 standarden ha varit ett nytt försök till att öka 

klienters förståelse för hur revisorn och revision fungerar. I standarden finns riktlinjer 

för hur ett uppdragsbrev kan utformas och användas vilket är avsett att underlätta för 

revisionsbyråer att arbeta för att minska förväntningsgapet. FAR (2012) förtydligar 

uppdragsbrevets funktion då det beskrivs som ett sätt att försöka överbrygga gapet då 

det upprättas för att det ska minska risken för att det uppstår missförstånd mellan klient 

och revisor (FAR 2012). Ett uppdragsbrev som är utformat specifikt efter klient och 

uppdrag kan leda till att klienten i större utsträckning förstår vad revisionen innebär i 

det specifika fallet och på så vis skulle det finnas större möjligheter att 

förväntningsgapet kan överbryggas. Det är även viktigt att se på vilka delar av 

uppdragsbrevet som i så fall utformas specifikt för varje klient för att kunna se på vilka 

områden som revisorn tycker är viktigast att lägga ner mer tid på och som borde 

anpassas för varje klient.  

 

Därför gör vi antagandet att uppdragsbreven borde skilja sig åt mellan klienter eftersom 

varje klient ser olika ut och därför borde även förutsättningarna vara olika. Så när som 

på identiska uppdragsbrev borde därför rimligtvis inte ge klienten tillräcklig information 

i deras specifika fall. Istället skulle revisorn kunna utforma uppdragsbrevets olika delar, 

så som uppdragets omfattning klientspecifikt, då det är ett område som borde skilja sig 

mellan exempelvis stora och små klienter. Vill revisorerna med uppdragsbrevet 

överbrygga förväntningsgapet borde därför uppdragsbrevet vara utformat på olika sätt 

för olika klienter.  

 

 

  Hypotes 1 (H1): Uppdragsbrevet tenderar att skilja sig mellan klienter 

 

 

Det är inte enbart utformningen av uppdragsbrevet som kan påverka förväntningsgapet 

utan det kan även vara hur presentationen av dokumentet sker som kan bidra med en 
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överbryggning. Uppdragsbrevet har en viktig funktion som kommunikationskanal 

mellan klient och revisor (Pembroke 2012) och det ska fungera som en kommunikation 

för att se till att det finns en överenskommelse (Godwin 1993). För att se till att klienten 

har förstått uppdragsbrevet och innebörden av det kan revisorer därför presentera brevet 

utförligt, klienten skulle då få möjlighet att ställa frågor och det som det råder oklarheter 

kring kan uppmärksammas och bringa klarhet vid en dialog. Lambert et al. (2009) 

framhäver betydelsen av att ett uppdragsbrev bör finnas när en kundrelation ska initieras 

då det ska syfta till att etablera en tydlig förståelse för klienten av vilken typ av tjänst 

revisorn erbjuder och även tjänstens omfattning (Lambert et al. 2009). Med 

utgångspunkt från Lamberts (2009) tankegångar borde då en noggrann presentation vara 

ett bra sätt för att etablera tydlig förståelse. På så sätt kan klientens förväntningar bättre 

stämma överens med vad revisionen kommer innebära och risken för att det uppstår 

missförstånd gällande revisorns roll skulle minska då revisorns roll i uppdraget kan 

förtydligas. 

 

Ett uppdragsbrev som endast presenteras förbigående utan någon större presentation av 

innehållet och innebörden skulle kunna visa tecken på att det saknas intresse av att göra 

klienten införstådd i uppdragsbrevet och revisionen. Lägger däremot revisorn ned 

mycket tid och energi på presentationen av uppdragsbrevet för klient skulle det kunna 

visa på att de vill att klienten har förståelse för innehållet och därigenom vad uppdraget 

innebär. Även i vilket skede av processen som uppdragsbrevet presenteras för klient kan 

ha stor betydelse. Presenteras det i början av förhandlingarna kan klienten få en 

delaktighet i utformandet av uppdragsbrevet medan om det presenteras först när det ska 

undertecknas finns risken att dokumentet inte får något stort utrymme utan det blir 

endast ett dokument som ska undertecknas. Ett uppdragsbrev som syftar till att minska 

förväntningsgapet mellan revisor och klient bör därför presenteras grundligt för att 

minska risken för missförstånd.  

 

 

  Hypotes 2 (H2): Uppdragsbrevet tenderar att presenteras grundligt för klienten 

  

Ett sätt för revisorer att visa att de vill överbrygga förväntningsgapet med hjälp av 

uppdragsbrevet skulle kunna vara att de väljer att fortsätta använda dokumentet aktivt 

även efter att klienten har skrivit under och inte enbart under processen före underskrift. 
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En revisor som under uppdragets gång ser till att klienten hålls informerad och blir 

påmind om uppdragsbrevets innehåll kan visa att revisorn tycker det är viktigt att 

klienten har kunskap om dokumentet och är medveten om dess betydelse. Pembroke 

(2012) anser att uppdragsbrevet ska uppdateras regelbundet för att anpassas efter 

förändringar och för att undvika missförstånd (Pembroke 2012). Ett uppdragsbrev ska 

vara skräddarsytt för den enskilde klienten (Godwin 1993) vilket gör att det skulle 

kunna vara fördelaktigt att uppdatera dokumentet.  Ett uppdragsbrev som uppdateras 

och ändras vid eventuella förändringar skulle kunna påvisa att uppdragsbrevet finns till 

för att det ska underlätta för klienten att veta vad förändringar innebär för klienten och 

dess företag. För att överbrygga förväntningsgapet skulle det alltså kunna vara ett sätt 

att fortsätta arbeta med dokumentet efter att uppdraget påbörjats för att det på så vis ska 

vara uppdaterat och aktuellt. Fortsätter uppdragsbrevet utvecklas efter underskrift kan 

det skapa möjligheter för klienten att lättare förstå uppdragsbrevet och dess innebörd.   

 

  Hypotes 3 (H3): Uppdragsbrevet tenderar att fortsätta utvecklas efter underskrift 

 

4.2.2 Begränsa revisorns ansvar 

I samband med företagsskandaler har ansvaret för att felaktigheter inte upptäcks i tid 

lagts över på revisorn. Då klienten lägger över ansvaret på revisorn har det på senare år 

blivit aktuellt att diskutera hur ansvaret ska fördelas. Det finns en uppfattning om att 

revisorn ska kunna garantera en fullständig riktighet genom revisionen. (Hassink et al. 

2009) Detta kan vara orsaken till varför klienten väljer att hålla revisorn ansvarig när 

felaktigheter uppstår och skandaler uppdagas då klienten tror att revisorn genom sin 

granskning ser till att samtliga förehavanden är korrekta. 

  

Att klienter förväntar sig fullständig riktighet efter revisorns granskning är en bild som 

inte stämmer överens med hur revisorns arbete utförs. En revisor har i sin granskning 

inte möjlighet att granska en klients alla förehavanden utan blir tvungen att arbeta med 

acceptabla fel enligt en väsentlighetsnivå. Revisorn kommer därför inte korrigera alla 

fel som framkommer vid granskningen och revisorn har inte heller möjlighet att 

upptäcka alla felaktigheter som existerar i företaget. (Carrington 2010) Därför kan det i 

revisorns arbete vara viktigt att förtydliga att revisionen inte innebär att alla 

förehavanden granskas och korrigeras. 
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Uppdragsbrevet beskriver vilket ansvar revisorn har i sin granskning (Carrington 2010). 

Under granskningen ska kontinuerlig dokumentation ske för att underlätta vid eventuell 

utredning och bedömning av revisorns arbete och ställningstaganden (Eklöv 1998).  

Det arbete som en revisor utför bygger på ett avtal med klient och därför anser Davis 

och Kelley (1972) att det är lämpligt att använda sig av ett uppdragsbrev som klargör de 

muntliga överenskommelserna för att på så vis kunna eliminera risken för missförstånd 

(Davis och Kelley 1972). Genom att upprätta ett uppdragsbrev kan det alltså underlätta 

för revisorn när missförstånd uppkommer om revisorns uppgifter och ansvar är 

förtydligat i dokumentet. Revisorn kan då hänvisa till uppdragsbrevet och vad som står 

beskrivet i det för att på så sätt påvisa att han eller hon har utfört sina arbetsuppgifter på 

det sätt som var avtalat med klienten.   

  

Det finns högt ställda krav och förväntningar på en revisor. Revisorn ska ha en god 

förmåga att göra bedömningar och kunna urskilja bland annat tillförlitlighet och risk. 

(Eklöv 1998) Då revision är en tjänst som det bland klienter råder oklarhet i vad som 

innefattas i tjänsten kan det vara viktigt för revisorer att i ett dokument så som 

uppdragsbrevet, som kan liknas vid ett avtal, ange vilket ansvar revisor respektive klient 

har. Ett uppdragsbrev ska förtydliga vad som ska och vad som inte ska ingå i revisionen 

för att underlätta för klienten vad som kan förväntas av revisorns arbete (Carmichael 

och Hanley 1970). Om uppdragsbrevet innehåller mer information om vad revisorn inte 

kan säkerställa genom revisionen än vad de kan säkerställa kan det vara ett tecken på att 

uppdragsbrevet upprättas för att revisorn ska kunna avskriva sig ansvar. I det fallet 

skulle revisorn kunna tycka att det är viktigare att informera klienten om vad revisorn 

inte kommer att utföra och på så vis kan det vara ett tecken på att fokus ligger på att 

uppdragsbrevet är ett verktyg för revisorer att skriva sig fri från ansvar. För att undvika 

risken att revisorer hålls ansvariga för ett företags förehavanden som revisorn egentligen 

inte borde belastas med skulle uppdragsbrevet kunna innehålla tydlig information om 

vad revisorn inte gör under revisionen. På så vis skulle revisorer kunna avskriva sig 

ansvar som de anser att de inte borde belastas med genom att uppdragsbrevet innehåller 

mer information om vad revisorn inte kan säkerställa jämfört med vad revisorn kan 

säkerställa genom revisionen.  
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Hypotes 4 (H4): Uppdragsbrevet tenderar att innehålla mer information om vad 

revisorn inte ska säkerställa än vad revisorn ska säkerställa 

 

 

På grund av att det den senaste tiden förts diskussioner gällande revisorers ansvar i 

företagsskandaler har det kanske blivit ännu viktigare för revisorer att avskriva sig 

ansvar som inte är deras. Det kan därför tolkas att uppdragsbrevet finns till som en 

arena för revisorer att framföra vilket ansvar som de själva borde ta och vilket ansvar 

klienten borde ta. Ett uppdragsbrev är ett sätt för revisorer att begränsa sitt ansvar 

(Reinstein et al. 2009) och det ska förtydliga båda parters ansvarsområden (Godwin 

1993; CAMICO 1995). Om revisorer vill förtydliga klientens roll i förhållandet kan 

klientens skyldighet förklaras noggrant och på så vis minska fokus från vilka 

skyldigheter enbart revisorn har i uppdraget. För att revisorer ska kunna skydda sig blir 

det på så sätt viktigare att fokusera på vilka skyldigheter klienten har. Det kan också 

bero på att revisorer är medvetna om vilka skyldigheter de har och att de därför tycker 

det är viktigare att fokusera på vilka skyldigheter klienten har som kanske inte är lika 

medveten om ansvarsförhållandet parterna emellan. Därför kan det tänkas att 

uppdragsbrevet lägger större vikt vid klientens skyldigheter än revisorns då det finns till 

för att avskriva revisorns ansvar.  

 

 

Hypotes 5 (H5): Uppdragsbrevet tenderar att fokusera på klientens skyldigheter i 

större grad än revisorns 

  

4.2.3 Skapa legitimitet för revisionsprofessionen 

DiMaggio och Powell (1983) hävdar att det finns isomorfa processer som gör att 

organisationer tenderar att likna varandra för att uppnå legitimitet. Vi tror därför att 

dessa processer även kan ha en inverkan på uppdragsbrevets utformning genom att 

organisationer upprättar likadana uppdragsbrev för att det ska anses legitimt. FAR som 

anses vara en vedertagen branschorganisation upprättar rekommendationer gällande 

uppdragsbrevet som revisorerna i sin tur applicerar. Genom att följa FARs 

rekommendationer skulle revisorerna på så vis kunna uppfattas som legitima.  
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Institutionell teori 

Institutioner omfattas av regulativa, normativa och kulturell-kognitiva pelare som 

tillsammans bidrar med stabilitet och betydelse till det sociala livet. Dessa pelare är 

centrala byggstenar för institutionella strukturer och som styr beteende och bekämpning 

av förändringar. Institutioner har kapacitet att kontrollera och begränsa beteenden 

genom att införa restriktioner genom att definiera legala, moraliska och kulturella 

begränsningar. (Scott 2008)  

  

Den reglerande pelaren handlar om vilken kapacitet institutioner har att kunna upprätta 

regler, inspektera hur andra anpassar sig till de nya reglerna och hur de kan belöna eller 

straffa aktörer för att på så vis kunna påverka framtida beteende och skapa ordning 

(Scott 2008). Uppdragsbrevet skulle kunna utformas efter hur institutioner har reglerat 

utformandet av dokumentet. Finns det institutioner som har stor kapacitet att styra 

upprättandet kan det bidra till att revisionsbyråerna själva inte har lika stort utrymme att 

utforma uppdragsbrevet och att dokumentet därför tenderar att utformas efter högre 

instansers direktiv.  

  

Institutioner kan ses som att de främst vilar på den normativa pelaren vilket innebär att 

fokus ligger på normativa regler som inför en normativ, värderande och obligatorisk 

dimension i det sociala livet. Normer syftar till hur saker och ting ska utföras, normer 

legitimerar sätt att få saker utförda på. De normativa systemen definierar hur 

tillvägagångssättet för att uppnå mål ska se ut. (Scott 2008) Om normer styr hur saker 

ska bli utförda kan det finnas normer inom revisionsprofessionen som ligger bakom 

uppdragsbrevets utseende. Normerna kan vara tillräckligt starka och utbredda inom 

professionen att de skapar en uppfattning om hur uppdragsbrevet ska se ut och 

utformas. Skulle revisorn gå emot normerna skulle det kunna orsaka att de inte anses 

vara legitima och därav förlora anseende på marknaden.  

 

Den kultur-kognitiva pelaren belyser vikten av att vara medveten om att kulturella 

föreställningar ofta varierar mellan människor då vissa har en uppfattning medan andra 

har någon annan. Människor som befinner sig i samma situation kan trots det uppfatta 

situationen olika. Kultur-kognitiva teoretiker hävdar att överrensstämmelse inom kultur 

inträffar i många fall eftersom andra typer av beteenden anses vara otänkbara, rutiner 

skapas för att det tas för givet att det är på ett visst sätt saker ska utföras. (Scott 2008) 
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Är uppdragsbreven lika varandra kan det bero på att revisorerna är professionella och 

om de ingår i en profession där det finns en utpräglad kultur om hur ett uppdragsbrev 

ska se ut, är de enbart professionella som följer kulturen och de normer som finns.  

 

 Legitimitet 

Organisationer behöver social acceptans och trovärdighet om de ska klara sig i den 

sociala miljö de verkar i. Legitimitet kan beskrivas som en generaliserad uppfattning om 

att ett företags handlingar är önskvärda, lämpliga eller korrekta inom ett vissa socialt 

konstruerade system för normer, värderingar och definitioner. (Scott 2008) 

  

Det finns olika typer av auktoriteter som kan ha befogenhet att ge legitimitet, till 

exempel kultur och politik. Auktoriteterna kan variera från tid och plats men det är 

vanligt att staten och branschorganisationer kan påverka organisationer. Om en 

organisation har erhållit certifiering eller liknande av någon av dessa organ kan det vara 

ett tecken på att organisationen anses legitim. (Scott 2008) Revision bygger på att följa 

standarder som tagits fram av bland annat branschorganisationer. Genom att revisorer 

följer dessa standarder skapas legitimitet till allmänheten och därför kanske det blir 

viktigare att utföra handlingen för att den ska bli legitimerande än själva handlingen i 

sig. Det viktigaste är då kanske att upprätta ett uppdragsbrev men inte hur upprättandet 

ser ut.   

 

Institutionella teorier säger att organisationer påverkas av normativa tryck som ibland 

kommer från externa parter, till exempel staten, medan andra uppstår inom 

organisationen. Ibland förekommer det att dessa påtryckningar leder till att 

organisationen ska följa legitimerade faktorer, från standardrutiner till professionella 

certifikat och statliga krav. Resultatet kan bli att fokus flyttas från uppgiftens utförande. 

Om organisationer anpassar sig efter detta element bidrar det till isomorfism vilket ökar 

organisationens möjligheter att överleva på marknaden.  Zucker (1986) menar att 

vanligtvis uppstår implementeringen av dessa element inom organisationen eller genom 

att efterlikna andra organisationer (Zucker 1986) Zucker (1986) argumenterar för att 

handlingar och strukturer som finns inom organisationer har skapat rutiner och roller 

som är formaliserade och därför är de relativt lätta att institutionalisera. Därför är 

organisationer viktiga källor för institutionalisering av nya handlingar. Faktorer som 

redan är institutionaliserade kan smitta av sig på andra faktorer och på så vis skapa 
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legitimitet. (Zucker 1986) Uppdragsbrevet skulle kunna vara ett tydligt exempel på ett 

dokument som skulle kunna påverkas av att revisionsbyråer följer standardrutiner, men 

att fokus inte ligger på utförandet av uppdragsbrevet.  Om organisationer tenderar att 

likna varandra för att skapa legitimitet kan även uppdragsbrevet vara ett instrument för 

att anses legitimt. För att skapa legitimitet kan det vara så att uppdragsbrevet upprättas 

för att andra gör det och hade vissa organisationer valt att inte skriva ett uppdragsbrev 

skulle det kunna signalera att en revisionsbyrå inte agerar i samspel med övriga aktörer 

på marknaden.   

  

DiMaggio och Powell (1983) beskriver tre isomorfa processer som leder till att 

organisationer tenderar att börja likna varandra: tvingande, härmande och normativ. 

Den tvingande isomorfismen kommer från det politiska inflytandet och det kan uppstå 

genom både formella och informella tryck från andra organisationer som de är beroende 

av. Den härmande isomorfismen, även kallad mimetisk, belyser hur osäkerhet bidrar till 

att organisationer har en förmåga att börja likna andra. Om en organisation är osäker på 

hur de ska hantera vissa händelser, nya system eller liknande kan de se hur andra, mer 

framgångsrika organisationer, har gjort och sedan imitera dem. (DiMaggio och Powell 

1983) 

 

Organisationer har en tendens att efterlikna andra liknande organisationer som anses 

vara mer legitima eller framgångsrika. Inom den normativa isomorfismen styrs 

organisationer av professioner. Professionalismen skapar gemensamma värderingar 

bland medlemmarna för att de ska arbeta efter samma metoder och på så vis försöker de 

även skapa en gemensam förståelse och legitimering för yrket. (DiMaggio och Powell 

1983) Om organisationer har en tendens att likna varandra för att skapa legitimitet kan 

det även fungera likadant med uppdragsbrev. Om uppdragsbreven ser i stort sett 

likadana ut, oberoende av vilken revisionsbyrå det är som upprättat dokumenten, kan 

dessa isomorfa processer vara orsaken. Isomorfismerna som bidrar till att organisationer 

liknar varandra skulle i så fall även orsaka att uppdragsbreven liknar varandra just för 

att uppnå legitimitet. De gemensamma värderingar som finns inom professionen skulle 

då kunna påverka utformandet av uppdragsbrevet.     

 

Revisorer utgör en profession som för att få legitimitet i sitt arbete måste tillämpa bland 

annat god revisionssed. För att följa god revisionssed krävs det att ett uppdragsbrev 
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upprättas och därför kan uppdragsbrevet fylla en funktion i form av att det ska visa 

klienter att revisorn använder sig av framtagna rekommendationer och regleringar. Det 

ger en slags garanti för revisorn och dess arbete att det håller en viss standard som det 

har beslutats om på högre instanser. Att applicera en standard eller reglering som 

exempelvis en branschorganisation utfärdat kan vara ett sätt för revisorn att erhålla 

legitimitet. Att upprätta ett uppdragsbrev skulle på så vis kunna bidra till att revisionen 

anses legitim och därigenom accepteras på marknaden. Det främsta syftet med 

uppdragsbrevet kan då bli att följa uppställda rekommendationer och regleringar för att 

på så vis skapa acceptans för revision.  Detta handlingssätt kan även skapa legitimitet på 

en högre nivå då det för olika branschorganisationer eller liknande kan visa för 

omvärlden att de tillämpar vedertagna rekommendationer vilket på så vis ger legitimitet. 

Ett uppdragsbrev som är utformat på ett sådant sätt där revisionsbyrån framhäver att de 

följer vissa standarder skulle kunna indikera på att uppdragsbrevet upprättas för att 

skapa legitimitet för revisionsprofessionen.  

 

  Hypotes 6 (H6): Uppdragsbrevet tenderar att innehålla information om standarder 

 

 

En branschorganisation som FAR utformar standardmallar för uppdragsbrev över hur 

det ska och kan se ut. Väljer revisorer att följa dessa i stor utsträckning kan det vara 

ytterligare ett sätt för legitimitetsskapande då FAR är revisorers branschorganisation 

och har stor legitimitet på marknaden. DiMaggio och Powell (1983) belyser hur 

professionalismen skapar gemensamma värderingar hos medlemmarna för att på så vis 

se till att de följer samma arbetsmetodik. På så vis försöker den skapa legitimitet för 

yrket och gemensam förståelse. (DiMaggio och Powell 1983) Då det inom professionen 

finns standarder som ska vara vägledande (Chong 2013) kan det leda till att 

medlemmarna använder sig av FARs standardbrev för att de ska arbeta efter samma 

metoder och på så vis uppnå legitimitet. Genom att revisorerna använder sig av 

standardbrevet tror vi deras arbete upplevs som legitimt och inte ifrågasätts i samma 

utsträckning som det hade gjorts om standardbrevet inte hade använts. Störst fokus 

hamnar då på att följa FARs standardbrev och inte på uppdragsbrevet i sig. För att 

revisorerna ska uppfattas som legitima tillämpas därför FARs standardbrev.  

 

Hypotes 7 (H7): Uppdragsbrevet tenderar att vara utformat enligt FARs standardbrev 
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 4.2.4 Förhindra transparens av revision 

Agentproblem kan uppstå mellan investerare som investerar pengar i företag och 

företagsledarna när ägande och kontroll separeras. Med agentproblem menas 

sammanfattningsvis att ägarna (principalen) kanske inte har samma intresse som 

företagsledningen (agenten) och det kan på så sätt uppstå problem mellan agent och 

principal. (Fama 1983) För att försöka se till att detta problem minskar och att agenten 

inte handlar utefter sitt egenintresse finns det ett behov av en oberoende revisor som i 

sitt arbete utgår från givna standarder när han eller hon granskar företagets räkenskaper. 

Den information som revisorn genom sin granskning tar fram är inte enbart för agentens 

intresse utan kan också vara till nytta för andra aktörer och framförallt för samhället i 

stort. Att samhället i form av exempelvis Skatteverket har nyttan av revisionen blir givet 

eftersom bolagsskatten beräknas på ett företags bokföringsmässiga resultat efter 

justeringar enligt skatteförfattningar. Företags bokslut utgör på så sätt underlag för 

beskattning och det i sin tur medför att det från Skatteverkets sida finns ett omfattande 

intresse av att bokslutet är tillförlitligt. Revisorn ska i sin granskning se till att företagets 

räkenskaper är så tillförlitliga som möjligt vilket ger nytta till Skatteverket och 

samtidigt kortsiktigt kan leda till skattemässiga nackdelar för företaget. Revisorn kan 

enbart genom sin närvaro påverka att företag blir noggrannare med att allt redovisas på 

rätt sätt då de är medvetna om att räkenskaperna sedan kommer granskas av revisorn. 

(Svanström 2008) 

  

Enligt Power (1999) skulle förväntningsgapet mellan revisor och klient inte vara till 

nackdel för revisorerna utan snarare en förutsättning för att de ska kunna genomföra 

revisionen. Skulle gapet överbryggas skulle klient och intressenter ha full insyn i 

revisorns arbete och det skulle kunna leda till en ohållbar transparens. Ska revisorn 

kunna behålla tystnadsplikt och legitimitet är det inte möjligt att redogöra för arbetet i 

detalj eller informera om allt som är efterfrågat. (Power 1999) Med detta som 

utgångspunkt skulle det kunna vara så att revisorer inte vill överbygga gapet och därför 

lägger de inte några större resurser på att till exempel arbeta med uppdragsbrevet och 

genom det få klienten att förstå revisionen. Vet klienten om exakt hur och vad som ska 

granskas kan det leda till att revisionen tappar sin granskande roll och en klient som vill 

dölja felaktigheter har större kontroll över vad som inte skulle granskas vid full insyn i 

revisionsarbetet. På så vis skulle risken för planering av oriktiga handlingar kunna öka. 
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Om det däremot finns ett förväntningsgap kan det leda till att företagen anstränger sig 

mer för att ha bättre kontroll, interna system och framför allt inte vågar chansa på att 

göra medvetna fel då de inte vet vad revisorn kommer granska. Det kan kanske därför 

finnas ett intresse från högre instanser att revisionen inte ska tydliggöras utan ska 

fungera som en kontrollfunktion där klienten inte vet vad som kommer hända.  

 

Att det finns en oklarhet i form av ett förväntningsgap blir även viktigt för Skatteverket 

som i sin tur tillgodoser statens behov då de vill att företag redovisar korrekt. För att 

behålla förväntningsgapet arbetar kanske därför revisorerna inte aktivt med att utforma 

uppdragsbrevet på ett utförligt sätt för att på så vis överbrygga gapet. Om 

uppdragsbrevet inte finns till för att överbrygga något förväntningsgap utan revisorerna 

vill behålla det, borde det rimligtvis inte arbetas med uppdragsbrevet i någon större 

utsträckning där klienten blir informerad om vad revisionen kommer att innebära, 

uppdragets omfattning och liknande. Ett uppdragsbrev som innehåller minsta möjliga 

information tror vi kan resultera i att klienten har svårt att ställa frågor angående 

innehållet. Om revisorn vill förhindra transparens borde uppdragsbrevet i så fall förse 

klienten med endast knapphändig och nödvändig information som enbart finns till för 

att ett avtal ska ingås och undertecknas. Ett uppdragsbrev som innehåller minsta möjliga 

information kan vara ett tecken på att det finns en vilja att transparens av revision ska 

förhindras. 

 

  Hypotes 8 (H8): Uppdragsbrevet tenderar att innehålla minsta möjliga information 

  

 

En klient som har många frågor att ställa om uppdragsbrevet kan tyda på att klienten har 

förstått grunderna i dokumentet och därför har fler frågor för att förtydliga ytterligare. 

Om en klient däremot inte har några frågor att ställa när revisorn presenterar 

uppdragsbrevet skulle det kunna tyda på att klienten inte har förstått innehållet och 

därför inte vet vad han eller hon skulle kunna fråga om. Har klienter svårigheter med att 

förstå uppdragsbrevet skulle det kunna bero på att revisorn inte lägger någon större vikt 

vid att klienten ska förstå och inte vill att uppdragsbrevet ska vara ett instrument att 

använda sig av i syfte att överbrygga förväntningsgapet. Skulle klienter ha full insyn i 

revisorers arbete skulle det kunna leda till en ohållbar transparens då de får tillgång till 

information som de inte är berättigade till. Det skulle då kunna riskera revisorers 
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tystnadsplikt och legitimitet. (Power 1999) Istället skulle revisorer kunna välja att 

utforma ett uppdragsbrev som är skrivet på ett språk som är svårt för den utomstående 

att förstå just för att förhindra transparens av revision. Ett uppdragsbrev som är utformat 

på ett sätt som gör det svårt för klienten att förstå innehåll och innebörd av det kan tyda 

på en vilja från revisorerna sida att förhindra transparens.  

 

  Hypotes 9 (H9): Uppdragsbrevet tenderar att vara svårbegripligt för klienten 

 

4.3 Hypotessammanfattning 

 
Proposition 1: Överbrygga förväntningsgapet mellan revisor och klient 

H1: Uppdragsbrevet tenderar att skilja sig mellan klienter 

H2: Uppdragsbrevet tenderar att presenteras grundligt för klienten 

H3: Uppdragsbrevet tenderar att fortsätta utvecklas efter underskrift 

Proposition 2: Begränsa revisorns ansvar 

H4: Uppdragsbrevet tenderar att innehålla mer information om vad revisorn inte ska 

säkerställa än vad revisorn ska säkerställa 

H5: Uppdragsbrevet tenderar att fokusera på klientens skyldigheter i större grad än 

revisorns 

Proposition 3: Skapa legitimitet för revisionsprofessionen  

H6: Uppdragsbrevet tenderar att innehålla information om standarder 

H7: Uppdragsbrevet tenderar att vara utformat enligt FARs standardbrev 

Proposition 4: Förhindra transparens av revision 

H8: Uppdragsbrevet tenderar att innehålla minsta möjliga information 

H9: Uppdragsbrevet tenderar att vara svårbegripligt för klienten  
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Kapitel 5 - Empirisk metod 

 
 

etta kapitel beskriver hur vi har gått tillväga för att genomföra den 

empiriska undersökningen samt vilka val vi har gjort. Kapitlet innefattar 

delar så som datainsamlingsmetod, operationalisering, 

undersökningsmetod samt undersökningsdesign.  

 
  

5.1 Undersökningsmetod 

Vår undersökning innehåller en kvantitativ studie då den syftar till att kunna dra 

generaliserbara slutsatser för att vi på så vis ska kunna ge ett svar på vilka intressen som 

styr upprättandet av uppdragsbrevet. Valet av en kvantitativ studie grundar sig i att vi 

vill tillfråga en större grupp revisorer för att kunna få en bild av hur uppdragsbrevet 

används. En kvantitativ studie lägger stort fokus på att samla in en stor mängd data och 

analysering av data där fokus ligger på att pröva teorier. 

  

Kvantitativ forskning intresserar sig för generalisering och replikation. Kvantitativa 

forskare vill kunna generalisera resultaten och dra slutsatser om populationen, vilket 

även vi vill göra med vår studie. Därför är det viktigt att urvalet som görs är 

representativt för att resultaten inte ska vara specifika för den grupp som deltar i 

studien. Replikation handlar om hur andra forskare ska kunna återupprepa samma studie 

och få samma resultat. Om en replikation på en studie är omöjlig kan resultatens 

validitet ifrågasättas, därför är det viktigt att tillvägagångssättet är noggrant. (Bryman 

och Bell 2005) 

  

Fördelarna med att utföra en kvalitativ studie är att det hade blivit möjligt att få mer 

utförlig information genom intervjuer och på så vis skapa en förståelse kring hur både 

klienter och revisorer upplever uppdragsbrevet.  Nackdelen med att utföra en kvalitativ 

studie är att studien inte blir generaliserbar då den inte kommer innefatta lika många 

respondenter som vore möjligt i en kvantitativ studie. (Bryman och Bell 2005) Då vi 

genom vår studie vill skapa en förklaring över uppdragsbrevet har vi med hjälp av 

befintlig teori och argument formulerat hypoteser. Dess hypoteser har sedan testats på 

vårt urval av revisorer. Vi vill genom den empiriska undersökningen få svar från så 

D 
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många respondenter som möjligt för att kunna generalisera resultaten för populationen. 

 

 5.2 Undersökningsdesign 

Då vår uppsats syftar till att svara på en fråga som berör revision och uppdragsbrevet 

och vår studie kommer genomföras på ett kvantitativt sätt har vi valt att genomföra en 

surveyundersökning med tvärsnittsdesign. Ämnet vi har valt att studera är ett ämne som 

delvis berör alla revisorer och vi hade därför förhoppningen att kunna generalisera våra 

resultat av studien. För att en generalisering ska vara möjlig måste forskaren tillfråga ett 

stort antal respondenter eller se på ett flertal fall för att resultatet av studien sedan ska 

kunna visa på något generellt. (Bryman och Bell 2005) För att besvara våra hypoteser 

och för att på så vis kunna leda fram till ett svar på varför uppdragsbrevet upprättas 

valde vi därför att formulera en enkät som innefattade frågor som berörde alla de 

hypoteser vi ställt upp. Genom enkätsvaren studerade vi sedan de olika variablernas 

utfall samt om det fanns samband mellan olika variabler för att på så vis kunna dra 

slutsatser om hypoteserna och propositionerna.  

  

Vår första tanke med hur vi skulle gå tillväga med den empiriska studien var att vi 

själva skulle få tillgång till minst 100 uppdragsbrev från revisionsbyråer och göra en 

dokumentstudie där vi kunde se vad uppdragsbreven innehåller och hur de är utformade 

för att därefter kunna testa våra hypoteser. Efter att ha varit i kontakt med ett flertal 

revisionsbyråer insåg vi dock att det inte skulle vara genomförbart då revisorerna inte 

var villiga att ge ut några dokument eftersom det är ett avtal som ingåtts med deras 

klienter och inte något som de vill lämna ut till obehöriga. Därför fick vi byta 

tillvägagångssätt och istället bestämde vi oss för att genomföra en förstudie som bestod 

av två telefonintervjuer för att sedan genomföra en enkätundersökning. 

 

5.3 Datainsamlingsmetod 

Vår studie har en utgångspunkt i en kvantitativ metod med vissa inslag av kvalitativ 

metod då vi har använt oss av enkätutskick till den empiriska undersökningen samt 

utfört intervjuer under förstudien. Under förstudien använde vi oss av semi-

strukturerade intervjuer. Semi-strukturerade intervjuer innebär att intervjuaren utgår 

från en intervjuguide med möjlighet att ställa ytterligare frågor utöver de som finns med 

i guiden (Bryman och Bell 2005). Valet av semi-strukturerad förstudieintervju gjordes 
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då vi ville få en förståelse för uppdragsbrevet med möjliga anpassningar till 

respondentens svar. Vi ville inte påverka respondenterna genom en strukturerad intervju 

där inga möjligheter finns att frångå den framtagna intervjuguiden. Tanken med 

förstudien var att ge revisorerna utrymme att själva berätta om uppdragsbrevet med 

utgångspunkt i våra framtagna frågor. Valet av enkätstudie gjordes då vi ville nå ut till 

ett stort antal respondenter för att få ett generaliserbart resultat. 

 

Det finns olika sätt att gå tillväga när det gäller datainsamlingsmetod, antingen går det 

att använda sig av sekundärdata eller primärdata. Sekundärdata innefattar den 

information som har skapats och redovisats av någon annan medan primärdata är 

information som har skapats av forskaren själv. (Jacobsen 2002) Då vår studie är främst 

en kvantitativ undersökning har vi använt oss av primärdata i form av enkätutskick för 

att få fram material till den empiriska undersökningen. Genom enkäterna kodade vi 

sedan svaren för att därefter kunna analysera resultaten. Fördelen med enkäter är att 

man får ett stort underlag för primärdata. En annan form av primärdata kan vara att 

samla in det empiriska underlaget genom intervjuer i form av gruppintervjuer. Eftersom 

uppsatsen berör ett ämne vi bedömer skulle kunna vara känsligt är dock inte 

fokusgrupper någon för oss tillämplig datainsamlingsmetod, det skulle föreligga allt för 

stor risk att viktig information hålls inne då flera personer intervjuas tillsammans. Det 

kan också vara känsligt för revisorer från olika byråer att uppge information om hur 

deras arbete ser ut när revisorer från konkurrerande revisionsbyråer finns i samma rum 

(Björklund och Paulsson 2003). 

  

5.4 Förstudie 

5.4.1 Urval och genomförande  

För att få större kunskap om ämnet och en uppfattning om vilka frågor som borde ställas 

samt hur svarsalternativen borde vara utformade i enkäten valde vi att genomföra en 

förstudie. I förstudien vände vi oss till kontorschefer på revisionsbyråer i sydöstra 

Sverige där vi skickade ut mail till 14 revisorer (se bilaga 2) och beskrev vårt ärende 

samt uppgav ett specifikt datum då vi skulle ringa upp dessa personer för att prata med 

dem och se om det fanns något intresse av att delta i förstudien. När vi ringde uppgav 

samtliga att vi inte skulle få tillgång till några uppdragsbrev då de inte får lämnas ut till 

obehöriga. Hälften av de tillfrågade kunde tänka sig att delta i förstudien, varav endast 
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en ville ställa upp på en telefonintervju. Resterande föredrog att vi skickade mail med 

frågor då de ansåg sig för tillfället ha för lite tid för att kunna boka in en telefonintervju. 

Då vi enbart fick kontakt med en revisor som ville ställa upp på intervju utökade vi vårt 

sökområde och kom i kontakt med ytterligare en revisor som ville delta. Urvalet till 

intervjuerna bestod på så sätt av två män från Småland som arbetar på dels en 

revisionsbyrå som tillhör big four och dels en mindre revisionsbyrå.  

 

Till de respondenter som inte kunde delta i en telefonintervju skickades enligt 

överenskommelse ett frågeformulär (se bilaga 3) med samma frågor som ställdes under 

telefonintervjun. Tillsammans med frågorna angav vi ett sista svarsdatum då vi ville att 

revisorerna skulle ha svarat på frågorna. När endast två dagar återstod att svara 

skickades en påminnelse till samtliga revisorer som inte hade svarat. När datumet för 

sista svar hade passerat hade vi inte fått in några besvarade frågeformulär. Vi ansåg 

dock att de svar vi fick in genom förstudiens telefonintervjuer gav oss den förståelse för 

området som vi behövde. Vi använde sedan informationen som framkom genom 

intervjuerna för att utforma vår enkät. Förstudien har även varit till fördel för våra 

hypotesformuleringar eftersom det gav oss en inblick i hur revisorerna uppfattar sitt 

arbete med uppdragsbrevet och vi kunde därför se att vi skulle få tillgång till den 

information vi behövde för att studera hypoteserna.  

5.4.2 Operationalisering av förstudien  

Då vi inte fick tillgång till några faktiska uppdragsbrev hade vi inför förstudien tagit 

fram ett antal frågor som vi ansåg skulle kunna ge oss en bättre förståelse för 

uppdragsbrevet och samtidigt svara på våra fyra propositioner (överbrygga 

förväntningsgapet mellan revisor och klient, begränsa revisorns ansvar, skapa legitimitet 

för revisionsprofessionen och förhindra transparens av revision) och hypoteser senare 

vid enkätundersökningen. Vi valde att använda frågor som skulle kunna ge oss en större 

förståelse för uppdragsbrevet samtidigt som det skulle kunna ge oss en uppfattning om 

frågorna vi använde oss av även skulle kunna testa våra hypoteser.  

 

Enligt Bryman och Bell (2005) kan en semi-strukturerad intervju användas då 

intervjuaren vill ge respondenten möjlighet att formulera svaren på eget sätt utan att 

vara påverkad av andra faktorer. Vi valde därför genomgående att för varje område 

inledningsvis ställa så öppna frågor som möjligt för att inte styra respondenten i sina 

svar. På så vis fick de möjlighet att lyfta fram det de tyckte var viktigt och sedan 
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kompletterade vi med följdfrågor för att få mer information om det vi i första hand var 

intresserade av.  

 

Uppdragsbrevets process 

För att öka vår kunskap och få en övergripande förståelse för uppdragsbrevet valde vi 

att inleda intervjun med en öppen fråga: ”Hur ser uppdragsbrevets process ut, med 

andra ord hur hanterar ni uppdragsbrevet?” Med den här frågan ville vi få en 

övergripande bild över hur uppdragsbrevets process ser ut från det första till det sista 

skedet i processen. Genom denna fråga hoppades vi på att få information om de delar 

som de tillfrågade revisorerna ansåg som viktiga att lyfta fram. Vi skulle med hjälp av 

den här frågan kunna få en förståelse för hur vi skulle utforma kommande frågor.  

 

Uppdragsbrevets utformning 

Nästa fråga som ställdes var: ”Kan du berätta mer om utformningen av 

uppdragsbrevet?” Med den här frågan ville vi gå in mer på detalj kring utformandet för 

att på så vis se om det fanns några intressen som påverkar utformandet. Frågan ställdes 

öppet för att sedan följas av än mer detaljerade följdfrågor om innehållet. Det ställdes 

fem underfrågor som behandlade uppdragsbrevets eventuella områden:  

”Vilken information omfattas av brevet?” 

”Vilka områden behandlas i brevet?” 

”Behandlar brevet uppdragets omfattning, i sådana fall, hur?”  

”Innehåller brevet information om ansvarsförhållanden för både revisor och klient och 

i så fall i vilken omfattning för de olika parterna?”  

”Innefattar brevet information som beskriver hur själva revisionen utförs, ge gärna 

några exempel.”   

Anledningen till varför vi valde dessa frågor är för att komplettera den inledande öppna 

frågan med specificerade frågor som kan härledas till samtliga propositioner. Frågorna 

berör hypoteserna H1, H4, H5, H6, H8. För att så tidigt som möjligt i studien få en 

uppfattning om hur uppdragsbrevet ser ut och behandlar de olika områdena valde vi 

dessa följdfrågor.    

 

För att utreda huruvida uppdragsbreven skiljer sig åt mellan klienter eller om samtliga 

uppdragsbrev ser likadana ut valde vi att ställa frågan: ”Utformas uppdragsbrevet 

specifikt från klient till klient?”. Om respondenten svarade ja ställdes följdfrågorna: 

”På vilket sätt är brevet specifikt från klient till klient?”, ”Varför utformas de 
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specifikt?” och ”Finns det olika delar som alltid ändras efter klient och i sådana fall 

vilka?” Om respondenten valde att svara nej ställdes följdfrågan: ”Varför inte?”. 

Tanken med dessa frågor var att se på bakomliggande orsaker till varför eller varför inte 

uppdragsbrevet utformas specifikt och därigenom vilken aktör som påverkar 

utformandet. Frågorna berör hypotesen H1. 

 

Påverkan på uppdragsbrevets utformning 

Frågan: ”Vem är det som bestämmer vad som ska inkluderas i uppdragsbrevet?” 

ställdes för att utreda vem eller vad som styr och påverkar uppdragsbrevets innehåll, 

exempelvis om det finns direktiv från revisionsbyrån eller från andra organisationer. 

Kommande följdfrågor var: ”Påverkar rekommendationer och regleringar ert 

användande av brevet och i så fall hur? Nämns eventuella rekommendationer i 

brevet?” och ”Till hur stor del utformas ert uppdragsbrev enligt FARs 

rekommendation, uppskatta gärna i procent?”  Tanken med dessa frågor var att vi 

skulle få reda på om det finns högre instanser som påverkar utformandet och hur stor 

del framförallt FAR har i utformandet.  Frågorna berör hypoteserna H6, H7. 

 

Presentation av uppdragsbrevet 

För att se på hanteringen av uppdragsbrevet när det ska presenteras för klient valde vi 

att ställa frågan: ”Hur och när sker presentationen av uppdragsbrevet för klient?” och 

”Hur mycket tid lägger ni på presentationen?” Tanken med dessa frågor var att försöka 

komma närmre förståelsen för förväntningsgapet som finns mellan klient och 

revisionsbyrå. Vi ville se på hur mycket tid och energi revisorerna lägger på att försöka 

få klienten att förstå uppdragsbrevets innehåll och innebörd. Frågorna berör hypoteserna 

H2, H9. 

 

Uppdragsbrevets hantering efter underteckning 

Genom att se på hur uppdragsbrevet hanteras efter att det undertecknats av parterna 

hade vi förhoppningar om att kunna se vilken betydelse uppdragsbrevet har efter att 

uppdraget har inletts, både för revisorn och för klienten. För att få svar på detta 

formulerades frågan: ”Ändras uppdragsbrevets innehåll någon gång efter att det 

undertecknats?” Svarade respondenten ja ställdes frågan: ”Vad är det som ändras och 

varför?” Vid nej: ”Varför inte?”. Frågorna berör hypotesen H3. 
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För att se om uppdragsbrevet används under uppdragets gång eller om det är ett 

dokument som undertecknas och sedan glöms bort valde vi att ställa frågan: ”Vad 

händer med uppdragsbrevet efter att det undertecknats?”, ”Presenteras brevet igen 

efter att det undertecknats?” Genom dessa frågor hoppades vi på att få reda på hur 

processen ser ut efter underteckningen för att därigenom kunna avgöra om det finns 

tendenser till att uppdragsbrevet lyfts fram eller inte. Frågorna berör hypotesen H3. 

 

Klientens förhållande till uppdragsbrevet 

För att få en uppfattning om hur klienten ställer sig till uppdragsbrevet ställde vi frågan: 

”Hur förhåller sig klienten till uppdragsbrevet?” Vi ställde först en mer öppen fråga för 

att sedan följa upp svaret med fler frågor i form av: Vad brukar de ge för reaktion på 

brevet?” och ”Hur stort intresse visar klienten för brevet?” Genom att få information 

om hur klienten förhåller sig till uppdragsbrevet skulle vi kunna få indikationer om 

vilka reaktioner uppdragsbrevet ger när det presenteras.  Frågorna berör hypotesen H9. 

 

Vi valde att avsluta intervjun med en öppen fråga där revisorn får utrymme att ge sin 

bild av uppdragsbrevet: ”Hur ser du i din roll som revisor på uppdragsbrevet?” Frågan 

ställdes för att ge respondenten möjlighet att göra tillägg om det fanns något som 

respondenten ville berätta om men som vi inte frågat om.   

5.4.3 Resultat av förstudien 

Av förstudien framgick det att de revisorer vi intervjuade använder sig av 

standardiserade mallar framtagna av FAR men att vissa delar i uppdragsbrevet är 

utformat specifikt för klienten. En av respondenterna gav intrycket att det enbart är 

formaliteter så som organisationsnummer som ändras i uppdragsbrevet från klient till 

klient samt att uppdragsbrevet främst upprättas på grund av att det finns reglering i form 

av ISA-standarder som reglerar upprättandet. En respondent uppgav att uppdragsbrevet 

inte innehåller detaljer om hur revision ska utföras då klienten inte ska ha insyn i hur en 

revision är uppbyggd, detta är något som klienten inte anses ha med att göra då revisorn 

har rätt att planera granskningen på sitt sätt.  

 

Respondenterna förklarade att uppdragsbrevet kan likställas med ett avtal och att det 

inte finns något annat avtal för revisionsuppdraget. Respondenten menade att 

uppdragsbrevet är ett skriftligt bevis på ett muntligt avtal som har ingåtts innan 

upprättandet av dokumentet, men det är inte uppdragsbrevet som är grunden för avtalet. 
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Hade det inte funnits ett krav från ISA om att ett uppdragsbrev ska upprättas ansåg 

respondenten att det antagligen inte hade funnits några uppdragsbrev och att det är till 

99-100 procent utformat efter FARs mallar med vissa få justeringar.  

 

Innehållet i uppdragsbreven är inte skrivet på ett pedagogiskt sätt då det är formellt 

uttryckt så de flesta klienter skulle med största sannolikhet rygga tillbaka om de får 

dokumentet via brev, därför kan det vara bra att uppdragsbrevet presenteras i ett 

personligt möte. Det kan därför behöva diskuteras med klienten om uppdragsbrevet för 

att på så sätt få klienten att förstå vad det är som skrivs under vilket första gång oftast 

görs i samband med att uppdragsbrevet ska undertecknas. Respondenten uppgav att det 

därför ofta påpekas för klient att det är ett dokument som revisorerna måste ha då det är 

ett bevis på att de har ett revisionsuppdrag. Det framgick även att när uppdragsbreven 

börjar löpa ut efter 3-4 år upprättas ett nytt. Klienten visar inte heller något större 

intresse för dokumentet utan klienten ser över uppdragsbrevet och sedan skriver under. 

Respondenten uppgav att det vanliga är att man inte behöver gå tillbaka till 

uppdragsbrevet efter att det undertecknats, om det hade behövts skulle det vara ett 

tecken på att det är något i dokumentet som någon part inte har förstått. Däremot brukar 

uppdragsbrevet kontrolleras varje år då det tas fram i samband med att andra dokument 

presenteras.   

 

5.5 Enkät  

En enkät används när forskaren vill nå ut till en bred grupp människor eller få ett större 

urval i sin studie (Björklund och Paulsson 2003). Valet av enkät motiverades med att vi 

ville få tillgång till ett stort antal respondenter för att på så sätt kunna erhålla 

generaliserbara resultat. När vi valde att använda en enkät vägde vi även in fördelen att 

en enkät är lätt att nå ut med till många människor. Genom att tillfråga en stor mängd 

revisorer genom en enkät som är identisk för alla tillfrågade sparar vi tid i förhållande 

till om vi hade ställt samma frågor till samma antal fast genom intervjuer. För oss har 

det även varit ett kostnadseffektivt sätt att nå ut till många respondenter utan att besöka 

dem. (Bryman & Bell 2005)  

 

Fördelen med enkäter är att alla respondenter erhåller samma frågor i samma ordning 

ställda utan att eventuella värderingar från intervjuaren läggs in. Genom enkäter 
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undviker vi risken för att vi genom vårt kroppsspråk eller uttryck omedvetet påverkar 

respondenten. (Björklund och Paulsson 2003) Personen som utför en intervju kan också 

genom faktorer så som kön, etnisk bakgrund, ålder och så vidare i viss mån påverka 

respondentens svar och det är därför till fördel med enkätundersökning. Det bibehålls 

genom enkäter på så sätt en slags distans till de som ingår i studien och risken för att 

forskarna utvecklar någon personlig kontakt som kan påverka respondenternas svar 

uppstår inte. (Jacobsen 2002) Användning av enkäter har gjort att vi kan utvinna ett 

stort underlag som den empiriska undersökningen bygger på. När vi i vår förstudie 

insåg att vi inte skulle få tillgång till en större mängd uppdragsbrev som hade kunnat ge 

generaliserbara resultat ansåg vi att ett enkätutskick var det bäst lämpade alternativet för 

att få en likvärdig datamängd. Genom att genomföra en enkätstudie sparar vi även tid 

för respondenterna genom att de själva svarar på frågor när de har tid. En enkät kan 

också bidra till att respondenten känner sig anonym och kan därför få lättare att svara 

ärligare på frågorna än vad som hade gjorts vid exempelvis en intervju. (Jacobsen 2002)  

  

5.5.1 Risker med enkäter 

En enkätundersökning kan vara förenat med vissa risker. Vid intervjuer har man större 

möjligheter att läsa av respondenten på ett annat sätt än vad som är möjligt vid enkäter 

då det finns inga möjligheter att kunna tyda kroppsspråk. Om respondenten 

missuppfattar frågor i en enkät kan frågan inte förtydligas utan risken finns då att 

respondenten uppger ett svar som inte riktigt stämmer överens med den ställda frågan. 

Hade studien genomförts med hjälp av intervjuer hade det funnits utrymme till att 

förtydliga frågor vid behov. (Björklund och Paulsson 2003) Vi anser dock att det i vår 

studie hade varit större risk att vi påverkat respondenterna om vi genomfört intervjuer 

än om vi använder oss av enkät då vi redan i ett tidigt skede hade resonemang och 

tankar kring vad det skulle kunna vara som styr upprättandet av uppdragsbrevet. Risken 

för att respondenterna påverkas hade kunnat innebära att vi hade fått svar som inte 

återspeglat respondenternas verkliga uppfattning fullt ut. 

 

Genom valet av enkät riskerar vi att få en låg svarsfrekvens då ett enkätutskick är lätt att 

bortse från och den här risken har vi försökt minimera genom att skicka ut påminnelser 

till respondenterna för att på så vis minska det bortfall som är vanligt i 

surveyundersökningar och erhålla en hög svarsfrekvens. (Björklund och Paulsson 2003) 

Trots att det vid enkäter enbart ger svar på det frågorna behandlar och det även är brist 
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på utrymme för omfattande svar väljer vi en enkätundersökning då vi prioriterar att 

tillhandahålla många svar för att kunna generalisera resultaten. Ytterligare en risk med 

enkät kan vara att respondenten fyller i frågorna utan att ge de någon större betänketid 

och därför kan ge missvisande svar. (Bryman och Bell 2005) För att undvika detta har 

vi valt att utforma en kortare enkät så respondenterna inte hinner tappa intresset och 

avsluta enkäten innan den är slutförd. Vid enkätutskick går det inte heller att vara helt 

säker på att den som svarar är samma person som enkäten skickades till. Detta är ett 

problem som vi har försökt hantera genom att skicka mail till respondenternas 

personliga mailadress. Denna problematik är dock något som inte helt kan förhindras.  

5.5.2 Urval 

I en kvantitativ undersökning blir det ofta tvunget eller önskvärt att göra ett urval av 

vilka personer som ska tillfrågas att delta i studien. För att vi skulle kunna generalisera 

de resultat som vi kom fram till blev vi tvungna att hitta ett urval som var representativt 

för just vår studie. Vi var intresserade av att studera uppdragsbrevet som behandlas 

inom revision, inte bara begränsat till exempelvis en viss stad eller en viss 

ålderskategori utan i hela landet och bland alla revisorer. Med detta i åtanke fick vi vara 

noggranna med att se till att vårt urval representerade den population vi sedan i sin tur 

ville kunna generalisera resultaten på. Då vi valde enkäter som undersökningsform och 

då vi ville att resultatet skulle kunna generaliseras kunde vi inte använda oss av ett 

bekvämlighetsurval och på så sätt enbart tillfråga revisorer på revisionsbyråer i 

exempelvis Växjö. Då vi inte med säkerhet visste att svaren inte skulle skilja sig mellan 

stora och små revisionsbyråer eller stora eller små städer blev vi tvungna att tillfråga 

revisorer över hela landet på landets alla revisionsbyråer.  

 

Vi hade från början en förhoppning att kunna tillfråga hela populationen men insåg 

snart att det skulle bli svårt då det inte finns något register över alla landets aktiva 

revisorer, vi fann dock att det hos Revisorsnämnden och FAR fanns aktuella register 

över landets alla godkända och auktoriserade revisorer. Detta urval ansåg vi vara 

passande för vår studie då vi i vår förstudie fick uppfattningen att det ofta är revisorer 

som arbetat ett antal år som är insatta i hur uppdragsbrevet används och fungerar. 

Revisorer som nyligen har börjat arbeta med revision är inte helt säkert involverade i 

arbetet med exempelvis utformning av uppdragsbrevet. Det blev på så sätt naturligt för 

oss att vårt urval skulle innefatta alla revisorer i Sverige som är godkända eller 

auktoriserade. Vi vände oss till FAR för att få en lista över alla auktoriserade och 
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godkända revisorers mailadresser för att på så vis kunna spara tid. FAR gav dock inte ut 

någon lista utan hänvisade oss till sitt sökregister på internet. Vi hörde även av oss till 

Revisorsnämnden som bifogade en lista över auktoriserade revisorer som vi använde 

oss av där vi fick kopiera alla mailadresser och sedan sammanställa dem i ett Word-

dokument så vi hade alla samlade på ett ställe. De godkända revisorernas adresser fick 

vi genom FARs sökregister och var där tvungna att gå in på varje persons 

kontaktuppgifter för att kopiera mailadressen och sedan göra likadant med att lägga in 

dem i ett gemensamt dokument. Totalt resulterade det i att 3 630 inbjudningar till 

revisorer skickades ut om att delta i enkätundersökningen (se bilaga 4). 

 

5.5.3 Operationalisering enkät 

När vi skulle utforma enkäten valde vi att utgå främst från det intervjuunderlag vi hade 

när vi genomförde förstudien. Med hjälp av de frågor vi hade då kunde vi utforma 

frågorna så de blev mer passande för en enkät och vi utformade även helt nya frågor 

som inte hade ställts under telefonintervjuerna. Eftersom vi inte har haft möjlighet att 

befinna oss i samband med att ett uppdragsbrev utformas och presenteras för klient har 

vi behövt ställa frågor som varit öppna för att på så vis kunna fånga den här processen. 

När vi inte heller har fått tillgång till några uppdragsbrev har vi utformat frågor där 

respondenterna har fått uppskatta svaren i procent för att vi ska få möjlighet att kunna 

sätta svaren i relation till något annat för att minimera risken att svaren annars görs 

genom personliga preferenser. Personliga preferenser går inte att undvika helt men 

genom att inte ha så många frågor där svarsalternativen består av “ofta”, “sällan”, 

“ibland” etcetera tror vi att vi kan minska risken för att resultaten baserar på först 

respondentens personliga preferenser och sedan i sin tur på våra personliga preferenser. 

Därför försöker vi i så stor utsträckning som möjligt att använda oss av konkreta 

svarsalternativ så som ”en gång om året”. Störst fokus låg på utformningen av 

uppdragsbrevet och innehållet i det. För att försöka fånga processen med 

uppdragsbrevet ställde vi även frågor som berörde presentationen av uppdragsbrevet 

inför klient och vad som händer efter att det undertecknats. Vi har även frågat om vilken 

betydelse rekommendationer och FAR har gällande upprättandet.  

 

Frågorna 1-6 har vi ställt till respondenterna för att se vilka grupper som är 

representerade bland svaren. På så vis kan vi få en helhetsbild av de som svarat på 

enkäten där vi kan urskilja respondenternas kön, ålder, arbetsplats, erfarenhet samt om 
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de arbetar som kontorschef eller är partner i den revisionsbyrå de arbetar på. Vi vill 

även ha möjlighet att i analysen studera om varians påverkas av olika egenskaper och 

befattningar hos respondenterna. Därför har vi valt att inkludera följande 

kontrollvariabler.  

 

1. Är du?  

Man 

Kvinna 

 

Genom den här kontrollvariabeln kan vi se om det finns någon könstillhörighet som gör 

att kvinnor och män uppfattar uppdragsbrevet olika och därför använder sig av det på 

olika sätt. Kön kodas för Man = 0, Kvinna = 1.  

 

2. Din ålder?  

 

 

Då vi har valt att studera samtliga auktoriserade och godkända revisorer har vi valt att 

inte ange några ålderskategorier utan vi har istället samlat in den faktiska åldern för att 

ha möjlighet att i ett senare skede dela in i kategorier om det skulle visa sig vara 

användbart. Vi har gjort antagandet att åldern kommer vara spridd mellan cirka 25 år 

och upp till pensionsålder. Ålder kodas därför som en kontinuerlig variabel.  

 

3. Vilken revisionsbyrå arbetar du på?  

Bdo 

Deloitte 

Ernst & Young 

Grant Thornton 

KPMG 

PwC 

Annan 
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Genom att ställa en fråga som visar var respondenterna arbetar kan vi se om 

uppdragsbrevet används och utformas olika beroende på vilken revisionsbyrå 

respondenterna arbetar på. Vi har valt att ange svarsalternativ för de sex största 

revisionsbyråerna i Sverige och ett alternativ för övriga byråer. Detta kan sedan 

användas som kontrollvariabel för att ställa de olika byråerna mot varandra för att på så 

vis ha möjlighet att göra en djupare empirisk analys kring vad som skulle kunna ligga 

bakom det resultat vi kommer fram till. Revisionsbyråerna kodas genom dummy-

variabel där varje svarsalternativ placeras i en egen kolumn. Svarsalternativen kodas för 

arbetar inte på revisionsbyrån = 0, arbetar på revisionsbyrån = 1.  

 

4. Hur många år har du arbetat med revision?  

(Ange svaret i siffror) 

 

 

En fråga som visar hur många års erfarenhet respondenten har kan användas som 

kontrollvariabel då vi kan se om det finns någon skillnad på hur respondentens 

uppfattning om hur uppdragsbrevet används beroende på om respondenten har många 

års erfarenhet av revision jämfört med om respondenten är relativt ny i branschen. 

Erfarenheten skulle kunna påverka hur länge revisorn väljer att presentera 

uppdragsbrevet för klient och hur noggrann presentationen är. Vi tror att det för en 

revisor med lång erfarenhet går mer på rutin än vad det gör för en revisor med kortare 

erfarenhet. Vi har uppfattningen om att erfarenheten skulle kunna påverka hur revisorn 

ser på rutiner och arbetsuppgifter och därför kan uppdragsbrevet hanteras olika.  

Erfarenhet kan tyckas vara starkt knutet till respondentens ålder men då detta inte är 

nödvändigt har vi valt att ställa frågor som tar hänsyn till båda faktorerna. Vi är 

medvetna om att det kan finnas ett samband mellan variablerna ålder och erfarenhet och 

dessa ska i så fall om de används samtidigt behandlas med försiktighet. Erfarenheten 

kodas som kontinuerlig variabel.  

 

5. Arbetar du för tillfället som kontorschef på en revisionsbyrå?  

Ja 

Nej 
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I vår förstudie fick vi uppfattningen att den kontorschef vi intervjuade kände att 

uppdragsbrevet hade större betydelse än vad respondenten som inte arbetade som 

kontorschef hade. Vi märkte av en skillnad i attityd gentemot uppdragsbrevet där 

kontorschefen gav intrycket av att uppdragsbrevet är ett bra sätt att kommunicera med 

klienten på. Tanken med den här frågan är därför att se om kontorschefer känner en 

större förpliktelse jämfört med övriga respondenter. Svarsalternativen kodas för Nej = 

0, Ja = 1. 

 

6. Är du partner i revisionsbyrån du arbetar på?  

Ja 

Nej 

 

Likt föregående fråga syftar den här frågan att se på om det finns skillnader i attityder 

och förpliktelser om respondenten är delägare eller inte. Den här från ställs för att se om 

partners känner en större förpliktelse jämfört med övriga respondenter. Vi tycker därför 

det är intressant att se på om det finns några skillnader i svaren beroende på om 

respondenten är partner eller inte. Svarsalternativen kodas för Nej =0, Ja =1 

 

7. I hur stor utsträckning ser uppdragsbreven likadana ut, oavsett klient?  

(Ange svaret i procent) 

 

 

Denna fråga syftar till att ge en mätbarhet i hur mycket revisorn fokuserar på att utforma 

ett brev som är specifikt för just den enskilde klienten, för att på så sätt kunna 

överbrygga gapet i förväntningar mellan klient och revisor. Vi har uppfattningen att om 

man som revisor vill att klienten ska förstå tjänsten borde revisorn fokusera på att i 

uppdragsbrevet beskriva det enskilda fallet så utförligt som möjligt för att undvika 

missförstånd, vilket vi uttryckt i hypotes 1. Svaren på den här frågan kan också ge en 

föraning om hur standardiserade breven är och i så fall inte upprättade efter den 

enskilde klienten. Svaret ska anges i procent av den anledningen att vi tror det kan ge 

oss en bra uppfattning om i vilken utsträckning uppdragsbreven är utformade specifikt. 

Vi har valt att inte använda oss av svarsalternativ i intervaller då vi inte vill begränsa 

respondenten av oss framtagna alternativ. Vi valde att inte ange svarsalternativen i 
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exempelvis intervall om tio procentenheter då vi anser att det är stor skillnad på om 

uppdragsbrevet ser likadant ut till 91 procent eller 100 procent.  I förstudien framgick 

det att uppdragsbreven är likadant utformade i stor utsträckning, därför vill vi komma så 

nära verkligheten som möjligt genom att svaret ges i en exakt siffra. Svarsalternativet 

kodas som en kontinuerlig variabel där enheten är procent.  Frågan berör hypotes H1.   

 

7a. Finns det vissa delar i uppdragsbrevet som alltid utformas specifikt för varje 

klient?  

Ja 

Nej 

 

Detta är en följdfråga till fråga 7. Vi har valt svarsalternativen ”Ja” och ”Nej” då vi vill 

skapa en tydlig uppdelning mellan de som har uppfattningen att vissa delar utformas 

specifikt och de som inte har uppfattningen att vissa delar utformas specifikt. Frågan 

ställs för att vi sedan ska kunna redogöra för vad majoriteten har svarat utan att tolkning 

ska behövas. Samtidigt ville vi underlätta för respondenten genom att ge möjlighet att 

gå vidare i enkäten för de som frågan inte är relevant för. Frågan berör hypotes H1.  

Svarsalternativen kodas för Nej =0, Ja=1.  

 

7b. Vad är det som utformas specifikt i uppdragsbrevet?  

Revisorns ansvar 

Klientens ansvar 

Revisionens innebörd 

Uppdragets omfattning 

Rekommendationer 

Arvode 

Formalia, så som organisationsnummer och liknande uppgifter 

Övriga tjänster utöver revision 

Övrigt:  
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Fråga 7b, tillsammans med 7a, syftar till att ge svar på om och i så fall vad det är som 

utformas specifikt efter varje klient. Är det många delar och mycket som specificeras 

efter varje klient kan det signalera att revisorn med hjälp av uppdragsbrevet försöker ta 

fram ett dokument som ska beskriva klientens revision så detaljerat och specifikt som 

möjligt vilket kan påvisa att de försöker överbrygga gapet. Visar det att det enbart är 

exempelvis formalia som ändras kan det ge en föraning om att uppdragsbrevet enbart 

finns till som en formalitet som kanske endast ska ge legitimitet eller för att revisorerna 

vill behålla förväntningsgapet. Med hjälp av fråga 7b kan vi få en uppfattning om vad 

som är vanligast bland revisorer att utforma specifikt för varje klient. Vi har valt dessa 

svarsalternativ då det är dessa områden som vår studie fokuserar på samt de delar som 

berörs i FARs standardbrev. Respondenterna har möjlighet att ange flera svarsalternativ 

för att det inte ska bli att de tvingas välja bort alternativ som kanske även dem stämmer. 

Det finns även möjlighet för dem att fylla i ”Övrigt” där de kan uppge ett annat område 

som vi inte har angivit för att respondenten inte ska känna sig begränsad. 

Svarsalternativen kodas genom dummy-variabel där varje svarsalternativ placeras i en 

egen kolumn. Frågan berör hypotes H1.  Svarsalternativen kodas för har respondenten 

inte kryssat i svarsalternativet =0, har respondenten kryssat i svarsalternativet =1.  

 

7c. Varför inte?  

 

 

Frågan kan ge en förklaring till vilken attityd revisorn har till att specificera 

klientspecifik fakta i uppdragsbrevet. Beroende på vad respondenterna svarade har 

svaren därefter delats in i kategorier som är utformade efter vad flest respondenter ansåg 

vara anledningen till varför uppdragsbrevet inte utformas specifikt. De olika svaren 

resulterade i sju kategorier:  

1. Brevet är standardiserat och det räcker.  

2. Finns inget behov eller intresse.  

3. Uppdragen skiljer sig ej.  

4. Uppdragsbreven är ett nödvändigt ont.  

5. Hänvisas istället till de allmänna villkoren.  

6. Det är tidseffektivt och enkelt med generell mall.  

7. Det är enbart en skriftlig bekräftelse på avtalet.   
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Vi är medvetna om att svarskategorierna kan anses vara snarlika men då vi ville fånga 

attityden och de små skillnaderna valde vi dessa kategorier. Svarskategorierna kodas 

genom dummy-variabel där varje svarskategori placeras i en egen kolumn. Frågan berör 

hypotes H1.  Svarsalternativen kodas för har respondenten inte kryssat i svarsalternativet 

=0, har respondenten kryssat i svarsalternativet =1.  

 

 

8. Av uppdragsbrevets totala utrymme, hur stor del får de olika områden?  

 
0% 

1-

10% 

11-

20% 

21-

30% 

31-

40% 

41-

50% 

51-

60% 

61-

70% 

71-

80% 

81-

90% 

91-

100% 

Revisorns ansvar 
           

Klientens ansvar 
           

Revisionens 

innebörd            

Uppdragets 

omfattning            

Rekommendationer 
           

Arvode 
           

Övriga tjänster 

utöver revision            

Annat 
           

 

 

Genom den här frågan kan vi få svar på vilka delar som det läggs störst fokus på i 

uppdragsbrevet och därigenom försöka urskilja vilket revisorerna anser är viktigast att 

informera klienten om. Vi har valt just dessa områden som svarsalternativ då de syftar 

till våra hypoteser. Svarsalternativen ”Revisorns ansvar” och ”Klientens ansvar” (H5) 

ska syfta till vems skyldigheter det är som det läggs störst fokus på. Svarsalternativet 

”Revisionens innebörd” ska visa om revisorerna vill informera klienten om vad revision 

innebär och ”Uppdragets omfattning” ska syfta till om vad uppdraget kommer innebära 

för både revisor och klient. Ju mer informerad klienten är om vad revisionen och 

uppdraget kommer innebära, desto mer borde förväntningsgapet minska mellan revisor 
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och klient. Svarsalternativet ”Rekommendationer” (H6) har vi valt då vi vill se om 

revisorn tycker det är viktigt att framhålla att eventuella rekommendationer följs. På så 

sätt skulle det kunna tyda på att revisorn med hjälp av uppdragsbrevet vill uppnå 

legitimitet.  Övriga svarsalternativ angavs då standardmallarna för uppdragsbrevet har 

visat att det är områden som även behandlas.  

 

Eftersom vi inte fick tillgång till uppdragsbrev ansåg vi att den här frågan är det närmsta 

vi kan komma att få en rimlig uppfattning om uppdragsbrevets utformning. Vi är dock 

medvetna om att det är respondenternas uppfattning och att svaret kanske därför inte 

blir så objektivt. Genom att ange svaren i procent kan det ge en rimlig uppskattning av 

vad revisorerna anser vilket utrymme områdena får som vi sedan kan få en uppfattning 

om. Vi valde att ge respondenten möjlighet att svara med hjälp av förbestämda 

kategorier då frågan innefattade många olika delar och vi ansåg därför att kategorier 

skulle underlätta för respondenten. Vi har valt att ange svaret 0 procent då vi vill ge 

respondenterna möjlighet att svara ”Inget alls”. Svarsalternativen kodas som att varje 

svarsalternativ får en egen kolumn där procentsatsen får en siffra: 0% =1, 91-100% =11. 

 

9. Vem av revisorns och klientens ansvar fokuserar uppdragsbrevet främst på?  

(Om du inte vet, hoppa över denna fråga) 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Klient 

 
       

Revisor 

 

Med den här frågan skulle vi kunna få en aning om vems ansvar i avtalet som anses vara 

av största vikt att beskriva. Eftersom vi vill utreda om uppdragsbrevet används för att 

revisorn genom detta dokument ska kunna avskriva sig ansvar skulle den här frågan 

kunna ge antydningar om vem som revisorn anser ha det största ansvaret i förhållandet 

mellan de två parterna. Om uppdragsbrevet lägger större fokus på att informera om 

klientens ansvar kan det antyda att revision genom uppdragsbrevet vill framhäva 

klientens ansvar och skyldigheter och på så vis inte betona sina egna skyldigheter.   

Som svarsalternativ har vi valt att respondenten ska kryssa i den siffra som passar bäst 

in på fördelningen mellan klient och revisor. Anledningen till varför vi valde den här 
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utformningen av svaret var för att undvika att de tvingades välja antingen eller. Nu 

kunde de istället välja åt vems håll ansvaret ligger främst på. Risken med den här typen 

av alternativ är dock att de väljer att svara med ett neutralt alternativ om frågan kan 

uppfattas som känslig. Vi har även valt att de kan hoppa över frågan om de anser att de 

inte kan svara på frågan för att undvika en snedvriden bild av resultatet. Frågan berör 

hypotes H5.  Svarsalternativen kodas som 1-7 där närmst klienten =1, närmst revisorn 

=7.   

 

9a. Uppdragsbrevet behandlar vad revisorn KAN säkerställa med revisionen 

  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Till mycket liten del        

Till mycket stor del 

 

         

 

9b. Uppdragsbrevet behandlar vad revisorn INTE kan säkerställa med revisionen  

 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Till mycket liten del 
       

Till mycket stor del 

 

Genom fråga 9a och 9b kan vi få indikationer på om uppdragsbrevet tenderar att 

innehålla mer information om vad revisorn inte ska säkerställa än vad revisorn ska 

säkerställa. Om uppdragsbrevet beskriver mer om vad de inte kan garantera genom 

revisionen kan det vara ett tecken på att de vill genom uppdragsbrevet kunna avskriva 

sig ansvar. Varför vi har valt denna typ av svarsalternativ beror på att vi då kan se hur 

viktigt det är att inkludera uppdragsbrevet med information om vad de kan och inte kan 

säkerställa. Genom att använda oss av en Likertskala får respondenten möjlighet att 

göra en bedömning av vilket svarsalternativ som stämmer bäst in på deras uppfattning. 

Risken med den här varianten av svarsalternativ är dock att respondenterna uppger ett 

neutralt svar, men vi har trots det valt det här alternativet då vi vill studera deras attityd 

till de två påståendena. Vi får även deras uppfattning om hur mycket de anser att 
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uppdragsbrevet innehåller den typen av information. Anledningen till varför vi valde en 

skala mellan 1-7 var för att vi ville få större bredd och mer specifika svar samt ge 

respondenten möjlighet att svara ett alternativ som fanns mittemellan de båda 

ytterligheterna. Frågan berör hypotes H4.   Svarsalternativen kodas som 1-7 där närmst 

”Till mycket liten del” =1, närmst ”Till mycket stor del” =7. 

 

10. I vilken utsträckning påverkar FARs rekommendationer och regleringar 

utformandet av uppdragsbrevet?  

(Uppskatta i procent) 

 

 

Genom den här frågan skulle vi kunna få reda på i vilken utsträckning FARs 

rekommendationer och regleringar har påverkan på uppdragsbrevets upprättande och på 

så vis avgöra vilken betydelse de har i uppdragsbrevet. Den här frågan hjälper oss att 

urskilja om det finns tendenser som tyder på att uppdragsbrevet finns till för att det ska 

skapa legitimitet åt revisionsprofessionen. Anledningen till varför vi vill ha svaret 

angett i procent är för att vi under förstudien fick information av respondenterna att 

deras uppdragsbrev är utformat efter FAR i mycket hög utsträckning, där de uppgav 

ungefär 99-100 procent. Ett svar där de själva får uppge en procentsats blir ger 

respondenten mer frihet och vi tror därför att det kommer leda till ett mer exakt svar om 

hur mycket FAR påverkar än om de hade fått ange mångtydiga svar i form av ”mycket 

stor utsträckning”, ”liten utsträckning” med mera. Frågan berör hypotes H7.   

Svarsalternativet kodas som en kontinuerlig variabel där enheten är procent.   

 

10a. I vilken utsträckning påverkar andra rekommendationer och regleringar, 

utöver FARs, utformandet av uppdragsbrevet?  

(Uppskatta i procent) 

 

 

Av samma anledningar som till fråga 10 väljer vi att ställa den här frågan och med det 

svarsalternativet. Dock vill vi se om det finns andra rekommendationer utöver FAR som 

påverkar utformningen av uppdragsbrevet och i så fall i hur stor utsträckning. Frågan 

berör hypotes H7. Svarsalternativet kodas som en kontinuerlig variabel där enheten är 

procent.   
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10b. Beskrivs det utförligt i uppdragsbrevet att ni följer vissa rekommendationer?  

(Ange svaret i vilken utsträckning detta görs) 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Till mycket liten del 

        

Till mycket stor del 

 

Genom den här frågan kan vi urskilja om revisorn vill göra klienten uppmärksam på om 

de följer rekommendationer eller inte. Om de gör det kan det vara ett tecken på att 

uppdragsbrevet ska skapa legitimitet åt revision men det kan även vara ett tecken på att 

revisorn avskriver sig ansvar genom att hänvisa till att han eller hon är tvungen att följa 

vissa lagar och rekommendationer och därför inte kan påverka uppdragsbrevets innehåll 

i stor utsträckning. Frågan berör hypotes H6. Svarsalternativen kodas som 1-7 där 

närmst ”Till mycket liten del” =1, närmst ”Till mycket stor del” =7. 

 

11. När presenteras innehållet i uppdragsbrevet för klienten första gången?  

(Välj det alternativ som stämmer bäst in) 

Innan uppdraget accepteras 

Innan uppdragsbrevet skrivs 

Under pågående förhandling av uppdraget 

Innan uppdragsbrevet undertecknas av klient 

I samband med att uppdragsbrevet ska undertecknas 

Övrigt:  

 

Frågan ställs för att vi ska få en bild av hur tidigt i processen som uppdragsbrevet 

presenteras för klient. Vi tror att den här frågan kan ge en bild av revisorernas attityd 

kring att göra klienten delaktig i processen. Om det presenteras tidigt i processen har 

klienten möjlighet att vara medveten om utformningen av uppdragsbrevet och bli 

informerad om innehållet. Presenteras det däremot sent riskerar dokumentet att inte få 

någon större uppmärksamhet och det kanske presenteras hastigt för klient. Vi ger dessa 

svarsalternativ då det framkom i vår förstudie att det vanligtvis är i dessa skeden som 
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uppdragsbrevet presenteras för klient. Vi lämnar även ett alternativ som ”Övrigt” ifall 

det finns något tillfälle som vi har utelämnat. Svarsalternativen kodas genom dummy-

variabel där varje svarsalternativ placeras i en egen kolumn. Frågan berör hypotes H2.   

Svarsalternativen kodas för har respondenten inte kryssat i svarsalternativet =0, har 

respondenten kryssat i svarsalternativet =1.   

 

11a. Hur presenteras uppdragsbrevet första gången för klient?  

Via brev 

Via e-mail 

Via telefon 

Via personligt möte med klient 

Övrigt:  

 

Frågan ställs för att se på hur stor energi revisorn lägger på att försöka få klienten att 

förstå innehållet i uppdragsbrevet och vad revisionen kommer innebära. Frågan kan ge 

värdefulla antydningar på hur engagerade revisorerna är för att skapa förståelse för 

klienten eller om det är en formalitet att upprätta ett uppdragsbrev. Väljer de att 

underrätta klienten om uppdragsbrevet via brev, e-mail har vi uppfattningen att det kan 

tyda på att de inte lägger någon större vikt vid presentationen och därmed inte heller 

betydelsen av att klienten förstår innehållet. Det kan även tolkas som att revisorn tar för 

givet att klienten har förstått innehållet. Svarar respondenterna istället telefon eller via 

ett personligt möte med klienten kan det tyda på att de tycker det är viktigt att ge 

klienten möjlighet att ställa frågor och på så vis förstå uppdragsbrevet, vilket skulle 

kunna tyda på att revisorn vill se till att informera klienten tydligt om uppdraget.  Det 

utesluter dock inte att dokumentet skulle kunna vara enbart en formalitet och därför 

handlar nästa fråga om hur mycket tid presentationen av uppdragsbrevet tar. 

Anledningen till varför vi har valt dessa svarsalternativ är för att vi efter vår förstudie 

tror att dessa är de vanligaste sätten. Respondenten fick endast fylla i ett av alternativen 

då vi ville se på det sättet som revisorn upplever som vanligast. Svarsalternativen kodas 

genom dummy-variabel där varje svarsalternativ placeras i en egen kolumn. Frågan 

berör hypotes H2. Svarsalternativen kodas för har respondenten inte kryssat i 

svarsalternativet =0, har respondenten kryssat i svarsalternativet =1.   
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11b. Hur mycket tid läggs på presentationen av uppdragsbrevet för klient?  

(Ange svaret i antalet minuter) 

 

 

Den här frågan är tänkt att fånga hur mycket tid och energi revisorn tenderar att lägga 

på att få klienten införstådd med innehållet i uppdragsbrevet. Under förstudien blev vi 

förvånade över hur lite tid de båda respondenterna svarade att de lade på presentationen. 

Till den här frågan har vi gett respondenterna möjligheten att svara fritt då vi vill 

undvika ledande frågor. Frågan berör hypotes H2. Svarsalternativet kodas som en 

kontinuerlig variabel där enheten är minuter. 

 

12. Tenderar klienten att ställa frågor om uppdragsbrevets innehåll?  

(Om nej, gå vidare till fråga 13) 

Ja, till mycket stor del 

Ja, till stor del 

Ja, till viss del 

Ja, till liten del 

Ja, till mycket liten del 

Nej 

 

Om klienten har frågor om uppdragsbrevet kan det tyda på att det är otydligt formulerat 

och svårbegripligt för den utomstående och det kan då vara ett tecken på att det från 

upprättarens sida inte finns någon större ambition att överbrygga förväntningsgapet 

mellan revisor och klient. Resultatet från denna fråga skulle då kunna ge oss en bild av 

att revisorn vill förhindra transparens av revision. Vill revisorer förhindra transparens 

borde de rimligtvis inte lägga någon större tid på att utforma och presentera 

uppdragsbrevet grundligt utan istället kan uppdragsbrevet då endast vara ett dokument 

som de är skyldiga att upprätta. Svarsalternativen valdes då vi ville ge respondenten 

möjlighet att svara såväl ”Ja, till mycket stor del” som ”Nej”. Vi ansåg att frågan inte 

lämpade sig att svara i varken antal eller enbart Ja eller Nej. Istället formulerade vi sex 
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stycken alternativ som var ämnade att återspegla samtliga åsikter mellan de båda 

ytterligheterna. Frågan berör hypotes H9. Svarsalternativen kodas för 

”Nej” = 1, ”Ja, till mycket stor del” = 6 

 

12a. Vad brukar frågorna handla om?  

  

 

Vår förhoppning är att svaren till den här frågan ska ge oss förståelse för vilken typ av 

frågor som brukar ställas. Är frågorna komplicerade kan det vara ett tecken på att 

klienten har förstått grunderna i uppdragsbrevet men som ändå behöver få 

kompletterande information. Är de däremot mer grundläggande skulle det kunna betyda 

att klienten inte visar någon större förståelse för innehållet och om klienten inte förstår 

uppdragsbrevet alls kanske denne inte ställer några frågor överhuvudtaget av den 

anledningen att det är för komplicerat. Får revisorn grundläggande eller inga frågor kan 

det alltså visa på att dokumentet inte är utformat på ett sätt som ska underlätta klientens 

förståelse och därav inte är ett verktyg som ska överbrygga förväntningsgapet. 

Beroende på vad respondenterna svarade har svaren därefter delats in i kategorier som 

är representativa för de svar respondenterna gav. De olika svaren resulterade i åtta 

kategorier: 

1. Arvode 

2. Uppdragsbrevets syfte och innebörd 

3. Ifrågasätter revisorns ansvar 

4. Klientens ansvar 

5. Allmänna ansvarsfrågor 

6. Uppdragets omfattning 

7. Varför uppdragsbrevet finns 

8. Klientens bundenhet till avtalet, revisorn och uppsägningstiden 

Svarskategorierna kodas genom dummy-variabel där varje svarskategori placeras i en 

egen kolumn. Frågan berör hypotes H9. Svarsalternativen kodas för har respondenten 

inte kryssat i svarsalternativet =0, har respondenten kryssat i svarsalternativet =1. 

 

13. Ändras uppdragsbrevets innehåll någon gång efter att det undertecknats?  

(Om nej, gå till fråga 13c) 
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Ja, mycket ofta 

Ja, ofta  

Ja, ibland 

Ja, men inte så ofta 

Ja, men mycket sällan 

Nej, aldrig 

 

Genom den här frågan tror vi att respondenternas svar kommer visa på hur villiga 

revisorerna är att se till att uppdragsbrevet är uppdaterat och är utformat specifikt efter 

klient. Visar de att det ändras efter att det undertecknats kan det vara ett försök till att 

överbrygga förväntningsgapet då revisorn visar en vilja att uppdatera uppdragsbrevet 

och att det alltid ska vara aktuellt för att kunna möta klientens eventuella behov av att 

förstå innehållet. Det kan också visa på att dokumentet används under uppdragets gång 

och inte glöms bort. Med hjälp av den här frågan och de följande frågor som behandlar 

vad som händer efter undertecknandet, hoppas vi kunna fånga en del av 

uppdragsbrevets process. Frågan berör hypotes H3. Svarsalternativen kodas för 

”Nej, aldrig” = 1, ”Ja, mycket ofta” = 6 

 

13a. Vad är det som ändras?  

Revisorns ansvar 

Klientens ansvar 

Revisionens innebörd 

Uppdragets omfattning 

Rekommendationer 

Arvode 

Formalia, så som organisationsnummer och andra liknande uppgifter 

Övriga tjänster utöver revision 

Tidsplanen 
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Övrigt:  

Med den här frågan ville vi se vilka delar det är som eventuellt ändras efter 

underteckning. Genom att få aningar om det skulle vi kunna få en tydligare bild av vad 

revisorn anser att det är viktigt att uppdatera och hålla aktuellt. Vi får på så sätt 

möjlighet att se om revisorn väljer att uppdatera endast formalia eller större områden så 

som ansvarsfrågor. Vi valde samma svarsalternativ som under fråga 7b och 8 med 

tillägg av ”Tidsplan” som det framgick under förstudien att det är vanligt att ändras 

enligt respondenterna. Svarsalternativen kodas genom dummy-variabel där varje 

svarsalternativ placeras i en egen kolumn. Frågan berör hypotes H3. Svarsalternativen 

kodas för har respondenten inte kryssat i svarsalternativet =0, har respondenten kryssat i 

svarsalternativet =1.  

 

13b. Varför ändras det?  

 

 

Här valde vi att ställa en öppen fråga för att inte begränsa respondenten med 

svarsalternativ då det är svårt för oss att täcka in alla möjliga anledningar till varför 

uppdragsbrevet ändras. Med hjälp av den här frågan hoppas vi på svar som ska kunna 

visa på om det som ändras, ändras för att underlätta för revisor och klient eller för att 

det finns rekommendationer som styr att det ska ändras. Beroende på vad 

respondenterna svarade har svaren därefter delats in i kategorier som är representativa 

för de svar respondenterna gav. De olika svaren resulterade i fem kategorier: 

1. Nya uppdrag eller tillägg 

2. Förändrad verksamhet 

3. Nya förutsättningar 

4. På begäran av klient 

5. Övrigt 

 

Svarskategorierna kodas genom dummy-variabel där varje svarskategori placeras i en 

egen kolumn. Frågan berör hypotes H3. Svarsalternativen kodas för har respondenten 

inte kryssat i svarsalternativet =0, har respondenten kryssat i svarsalternativet =1. 

 

13c. Hur används uppdragsbrev efter att det undertecknats?  
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Det tas fram när nytt uppdragsbrev måste skrivas då det tidigare 

uppdragsbrevet har löpt ut 

Det tas fram när uppdragsbrevet måste uppdateras angående förändringar i 

klientföretaget 

Det tas fram löpande under uppdragets gång 

Det tas fram endast vid behov 

Övrigt:  

 

Vi vill med denna fråga veta vad som händer med uppdragsbrevet efter att det har 

undertecknats. Om det bara glöms bort och plockas fram när det är dags att förnya 

uppdragsbrevet, kan det tyda på att det inte är ett dokument som används aktivt för att 

se till att klienten är medveten om vad som är överenskommet. Är det däremot något 

som revisorn plockar fram varje år för att påminna klienten om vad som avtalats eller 

om revisorn märker att det behövs en genomgång, kan det vara ett tecken på att 

uppdragsbrevet finns till för att kunna verka som ett dokument som både revisor och 

klient kan luta sig tillbaka mot. Dessutom rekommenderar FAR att uppmärksamma 

uppdragsbrevet om revisorn har anledning att ana att klienten missförstått tanken med 

revisionen.  

 

Vi har angett dessa svarsalternativ då FAR har vissa bestämmelser om när 

uppdragsbrevet behöver uppdateras, FAR menar att det tas fram när nytt uppdragsbrev 

ska skrivas eller när det måste uppdateras för att det har skett väsentliga förändringar i 

klientföretaget. Med hjälp av vår förstudie har vi kommit fram till övriga svar. Vi har 

även lagt till alternativet ”Övrigt” om de som svarar på enkäten känner att inget av 

ovanstående svar passar in på hur de arbetar med uppdragsbrevet för att det ska finnas 

utrymme att framföra ett annat sätt. Frågan berör hypotes H3. Svarsalternativen kodas 

genom dummy-variabel där varje svarsalternativ placeras i en egen kolumn. 

Svarsalternativen kodas för har respondenten inte kryssat i svarsalternativet =0, har 

respondenten kryssat i svarsalternativet =1.   

 

13d. Ungefär hur ofta presenteras uppdragsbrevet återigen för klienten efter att 

det undertecknats?  
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Oftare än en gång i månaden 

Varje månad 

Var tredje månad 

Var sjätte månad 

En gång om året 

Vartannat år 

Var tredje år 

Vart fjärde år 

Mer sällan än vart fjärde år 

 

Vi tror att om uppdragsbrevet inte uppmärksammas efter underteckningen kan det vara 

ett tecken på att gapet inte vill överbryggas. Om det presenteras sällan för klient efter 

underteckning skulle det kunna vara en bekräftelse på att revisorer inte lägger någon 

större vikt vid betydelsen av uppdragsbrevet. Anledningen till varför vi har dessa 

svarsalternativ är för att under förstudien uppgav respondenterna att uppdragsbrevet 

brukar kontrolleras varje år men att det efter 3-4 år skrivs nytt, därför tror vi att dessa 

svarsalternativ kan ge en bra bild av hur det ser ut. Vi vill ha lite mer konkreta svar då 

vi kan ha en annan uppfattning om vad som anses med ”ofta” eller ”sällan” än vad 

respondenterna har. Det kan även skilja sig mellan individer och byråer hur de uppfattar 

vad som är ofta och därför är det svårt med mångtydiga svar till den här frågan. Frågan 

berör hypotes H3. Svarsalternativen kodas för 1-9 där: ”Oftare än en gång i månaden” 

=1, ”Mer sällan än vart fjärde år” =9 

 

14. Här får du gärna ge dina egna kommentarer till uppdragsbrevet och dess 

funktion  

 

Vi avslutade enkäten med att ge respondenterna möjligheten att lämna övriga 

kommentarer på uppdragsbrevet och dess funktion. På så vis skulle vi kunna få ta del av 

deras tankar kring uppdragsbrevet om sådant som vi inte ställde frågor om och 

därigenom kunna fånga upp ytterligare information.  
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5.5.4 Sammanställning kodning av frågorna 

Se bilaga 5 

 
 

5.5.5 Bortfallsanalys  

Vid undersökningar förekommer det att vissa tillfrågade personer inte svarar eller ger 

osäkra och missvisande svar vilket kan ge effekt på kvalitet och trovärdighet av 

resultatet.  Frågorna som ställs i en enkät och dess svar är en viktig del av grunden i de 

slutsatser som ska dras och det blir därför viktigt att se till att ett eventuellt bortfall inte 

ger ett snedvridet resultat. (Byström & Byström 2011) För att vi ska kunna få 

generaliserbara resultat krävs det att ett flertal respondenter tillfrågas och att det också 

leder till ett flertal svar. Ett allt för stort bortfall kan leda till att vissa grupper inte 

representeras i undersökningen och därför valde vi i enkäten att ställa frågor om 

respondentens ålder, kön, arbetsgivare, hur många år personen har arbetat med revision, 

om personen är partner och om personen är kontorschef. Genom svaren på dessa frågor 

skulle vi på så vis kunna konstatera att alla de olika grupperna fanns representerade 

bland svaren. Eftersom vi valde att tillfråga alla auktoriserade och godkända revisorer i 

Sverige, som finns registrerade i FARs register och Revisorsnämndens lista, var vi 

redan innan insamlingen av mail-adresserna medvetna om att det skulle finnas ett 

eventuellt bortfall i form av att vissa personer saknade information om mail-adresser.  

 

I vår enkätundersökning som vi ämnade skicka ut till 3 630 revisorer fick vi först och 

främst ett bortfall genom de 17 mail-adresserna som inte fanns tillgängliga på FARs 

söktjänst för godkända revisorer och Revisorsnämndens lista över auktoriserade 

revisorer. Vid utskicket återstod då 3 613 revisorer som inbjudan till enkäten skickades 

ut till. Efter att mailen skickats ut möttes vi av mail som på olika sätt beskrev att 197 

respondenter inte hade nåtts av mailet med inbjudan till enkätundersökningen. De 

vanligaste orsakerna till att enkäten inte nådde revisorn var att mailet misslyckades att 

levereras vilket skulle kunna bero på att mail-adressen var felaktig, att personen hade 

slutat arbeta för den arbetsgivaren, att det vid registreringen av revisorernas mail-

adresser hos FAR eller Revisorsnämnden har uppstått fel, att vi vid vår mail-adress 

insamling har registrerat på felaktigt sätt samt övriga tekniska aspekter som kan ha 

förhindrat leveransen av mailet. En annan orsak till att det blev ett bortfall redan vid 

utskicket var att vi möttes av ett flertal auto-meddelanden som angav att personen vi 
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sökte inte skulle vara närvarande under den period då enkäten låg ute. Vi räknar med att 

enkäten har gått ut till 3 416 revisorer. Slutligen var det ett antal respondenter som 

svarade på inbjudan via mail och uppgav att de inte skulle ha tid att svara på enkäten då 

de upplevde perioden som stressig. Det var även ett antal respondenter som ansåg att 

tidsbristen i kombination med en enligt deras mening för lång enkät gjorde att de inte 

hade möjlighet att svara, vilket även det har resulterat i ett bortfall.  

 

 

5.6 Databearbetning 

Enligt Holme och Solvang (1997) är det viktigt att se till att en studie håller hög 

reliabilitet genom att se på hur mätningen utförs och hur hög noggrannhet som 

upprätthålls när informationen bearbetas.  För att säkerställa att inga data gick förlorad 

när den skulle överföras från enkätsvaren till SPSS valde vi ett enkätprogram som själv 

förde över informationen i form av svaren på enkäten till ett Exceldokument. För att se 

så att det inte skedde fel när programmet skulle föra över data tog vi slumpmässigt och 

stämde av 20 stycken svar för att se så de stämde överens både i Google Drive och i 

dokumentet i Excel. Samtliga variabler analyserades var för sig i den univariata 

analysen, därefter analyserades utvalda variabler två och två i den bivariata analysen. Vi 

utförde tester som var applicerbara på den variabeltyp som vi ämnade studera. Detta 

resulterade i Pearson r, Spearman rho och chi-två tester.  

 

5.6.1 Univariat analys 

Varje variabel studerades enskilt där det först genomfördes Skewness- och 

Kurtosistester för att undersöka om variablerna var normalfördelade för att vi sedan 

skulle kunna avgöra vilka test som var genomförbara för varje variabel. Vi valde även 

att studera variablerna genom histogram med normalfördelningskurva. I bedömningen 

om variablerna var normalfördelade eller ej utgick vi från att om värdet från Skewness- 

och Kurtosistest låg långt från värdet noll var variabeln inte normalfördelad. (Djurfeldt 

och Barmark 2009) De variabler som inte var normalfördelade medförde att vissa test 

inte var genomförbara, dessa tester ersattes med tester som inte är känsliga för att 

variabler inte är normalfördelade.  

 

I den univariata analysen valde vi att studera materialet genom måtten procent, 

medelvärde, median, standardavvikelse, min- och maxvärde. Eftersom vår studie har ett 
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beskrivande syfte, där vi bland annat vill redogöra för uppfattningar om uppdragsbrevet 

och då det saknas någon omfattande tidigare forskning att utgå från, valde vi att främst 

fokusera på procentvärden och median av de resultat vi fick fram från 

enkätundersökningen. Vi anser att dessa mått bäst redogör för respondenternas 

uppfattningar om uppdragsbrevets innehåll och utformning. Det är också dessa mått 

som bäst kan realisera vårt syfte eftersom studien är av beskrivande karaktär.   

 

5.6.2 Bivariat analys 

 

En bivariat analys syftar till att se om två variabler är relaterade till varandra. En sådan 

här analys ska kunna ge en uppfattning om relationer som finns mellan variabler och 

den ska utreda om variationen i ena variabeln har ett samband med variationen i den 

andra. Det går dock inte att se vilken variabel det är som orsakar sambandet utan det går 

enbart att tala om huruvida det föreligger ett samband eller inte. I den inledande 

bivariata analysen använde vi oss av Spearman rho i samtliga fall då vi ville testa 

samband mellan dikotoma/ordinala och kvotvariabler. Pearson r kan användas för att se 

om det föreligger korrelation mellan två kvotvariabler men då dessa variabler vi ville 

testa inte uppvisade någon normalfördelning använde vi oss av Spearman rho även för 

dessa. (Bryman och Bell 2005) För att illustrera hur variablerna samverkar valde vi att 

även utföra spridningsdiagram för att förtydliga sambanden och för att kunna se om det 

förelåg några linjära samband.  

 

För att utvidga vår studie har vi studerat de kontrollvariabler som vi tror skulle kunna 

förklara variansen i variablerna vi studerar under hypoteserna. Testerna vi utförde var 

Spearman rho, Pearson r och chi-tvåtest. Vi valde testerna utifrån vad som 

rekommenderas beroende på vilka variabler det är som ska testas och deras egenskaper 

(Bryman och Bell 2005). I bedömningen av sambandens signifikans testade vi på 1 % -, 

5 % - och 10 %-nivån. För de samband som var signifikanta såg vi även på om de var 

positiva eller negativa samband för att se hur värdet på den ena variabeln hänger 

samman med värdet på den andra variabeln.  
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Kapitel 6 - Empirisk analys 
 

 
vsnittet presenterar de resultat som vi har kommit fram till genom analys av 

kvantitativ data i studien. Varje hypotes presenteras separat där vi redogör 

för varje variabels utfall för att sedan ge en tolkning av resultaten. Vidare 

presenteras en analys om studiens kontrollvariabler.  

 

6.1 Univariat analys 

6.1.2 Överbrygga förväntningsgap mellan revisor och klient 

Det här avsnittet kommer behandla de resultat som kan härledas till hypoteserna 1,2 och 

3 som alla berör vår teori om att uppdragsbrevet upprättas för att överbrygga 

förväntningsgapet mellan revisor och klient. Vi kommer se på faktorerna 

uppdragsbrevets likhet, presentation och dess utveckling efter underskrift. 

 

H1: Uppdragsbrevet tenderar att skilja sig mellan klienter    

 

 Procent Medelv. Std.D Median Min Max N 

(7) UB skiljer sig inte mellan 

klienter 

 84,145 22,0449 90,0 ,0 100,0 219 

(7a) Vissa delar i UB skiljer sig 

alltid mellan klienter 

67,4 %   1 0 1 221 

Tabell 6:1- Hypotes 1, Uppdragsbrevet skiljer sig mellan klient 

*Siffran inom parantes motsvarar frågans nummer i enkäten 

**Uppdragsbrevet förkortas UB 

 

Frågorna under hypotes 1 har sin grund i att uppdragsbrevet tenderar att skilja sig 

mellan klienter. Fråga 7 (histogram, se bilaga 6:3), som syftar till att se på om 

revisorerna upplever att uppdragsbreven är likadant utformade från klient till klient, fick 

svaren ett medelvärde på 84,15 procent och ett medianvärde på 90,0 procent. Svaren 

visar att uppdragsbreven är till 84,15 procent lika varandra oberoende av klientens 

A 
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verksamhet vilket innebär att medelvärdet visar på att 15,85 procent av uppdragsbrevet 

är specifikt utformat för klient. Medianvärdet på 90,0 procent innebär att hälften av 

respondenterna uppgett att uppdragsbrevet utformas mellan 90-100 procent likadant 

mellan klienter. Observationerna visar att respondenterna har angett svar inom hela 

intervallet 0-100 procent. Från medelvärdet finns det en standardavvikelse på 22,04 

vilket påvisar att det finns en spridning i värdena och därför kan tyda på en viss skild 

uppfattning bland respondenterna om uppdragsbrevets likhet.  

 

Fråga 7a, som ska syfta till att se om det finns vissa delar som alltid skiljer sig åt i 

uppdragsbrevet, visar att 67,4 procent har svarat ja på frågan där samtliga respondenter 

svarade. Eftersom svaren är kodade som en dummy-variabel mellan 0 och 1 går det att 

uttyda att det finns en viss majoritet som har svarat att det alltid finns vissa delar som 

utformas specifikt.  

 

 Procent Median Min Max N 

(7b alt7) Formalia 74,7 % 1 0 1 158 

(7b alt4) Uppdragets omfattning 59,5 % 1 0 1 158 

(7b alt6) Arvode 55,7 % 1 0 1 158 

(7b alt8) Övriga tjänster 41,1 % 0 0 1 158 

(7b alt2) Klientens ansvar 10,1 % 0 0 1 158 

(7b alt1) Revisorns ansvar 8,2 % 0 0 1 158 

(7b alt3) Revisionens innebörd 8,2 % 0 0 1 158 

(7b alt9) Övrigt 2,5 % 0 0 1 158 

(7b alt5) Rekommendationer 1,9 % 0 0 1 158 

Tabell 6:2- Hypotes 1, Vad utformas specifikt för klient? 

*Siffran inom parantes motsvarar frågans nummer i enkäten 

 

På frågan 7b svarade 158 respondenter som var de som ansåg att vissa delar alltid 

utformas specifikt. Under frågan har varje svarsalternativ studerats var för sig då 

respondenten fick möjlighet att välja flera alternativa svar. Det var alltså tre 

svarsalternativ som utmärkte sig bland övriga var: ”Formalia”, ”Uppdragets 

omfattning” och ”Arvode”. De tre alternativen har gemensamt att det var mer än hälften 
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av respondenterna som valde varje alternativ. Det kan därför visa att det är dessa tre 

områden som revisorerna anser utformas specifikt för varje klient. Övriga tjänster 

utöver revision fick lite mindre utrymme än de förstnämnda områdena och resterande 

fem svarsalternativ blev valda i betydligt mindre omfattning än de ovan nämnda. Det 

här antyder att det är främst nödvändig information så som formalia som ändras vilket 

är naturligt då det finns klientspecifik information så som organisationsnummer och 

företagsnamn. Uppdragets omfattning tyder på att de väljer att anpassa vissa delar som  

rör det enskilda uppdraget medan arvode skulle kunna liknas vid en typ av formalia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 6:3- Hypotes 1, Varför är uppdragsbrevet inte specifikt för varje klient? 

*Siffran inom parantes motsvarar frågans nummer i enkäten 

**Uppdragsbrevet förkortas UB 

 

Fråga 7c besvarades enbart av de 56 respondenter som anser att uppdragsbrevet inte 

utformas specifikt för klient. Framtagen data visar att främsta anledningen till varför det 

inte specificeras är för att ”Uppdragsbreven är standardiserade”. Det alternativ som 

svarades nästflest gånger var alternativ 2 ”Finns inget behov eller intresse”. Det är även 

en förhållandevis stor grupp som svarat alternativ 3 som syftar till att uppdragen inte 

skiljer sig åt. Resultaten tyder på att revisorerna anser att det är ett standardiserat 

dokument som inte behöver utformas specifikt och att det inte finns något behov eller 

intresse från klientens sida.  

 

 Procent Median Min Max N 

(7c alt1) UB är standardiserat 39,3 % 0 0 1 56 

(7c alt 2) Finns inget behov/intresse 28,6 % 0 0 1 56 

(7c alt3) Uppdragen skiljer sig ej 19,6 % 0 0 1 56 

(7c alt6) Tidseffektivt och enkelt 10,7 % 0 0 1 56 

(7c alt5) Hänvisas till allmänna 

villkor 

5,4 % 0 0 1 56 

(7c alt4) UB är ett nödvändigt ont 3,6 % 0 0 1 56 

(7c alt7) Enbart en skriftlig 

bekräftelse av avtal 

1,8 % 0 0 1 56 
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Sammanfattningsvis antyder det här att revisorerna inte utformar uppdragsbrev specifikt 

för klient och det som utformas specifikt kan anses vara mindre väsentliga delar för att 

överbrygga förväntningsgapet.  

  

 

H2: Uppdragsbrevet tenderar att presenteras grundligt för klienten 

 

 Medelv. Median Min Max N 

(11 alt5) I samband med att UB 

undertecknas 

40,7 % 0 0 1 221 

(11 alt4) Innan UB undertecknas av 

klient 

27,1 % 0 0 1 221 

(11 alt3) Under pågående 

förhandling av uppdraget 

14,5 % 0 0 1 221 

(11 alt1) Innan uppdraget accepteras 10,0 % 0 0 1 221 

(11 alt2) Innan UB skrivs 5,9 % 0 0 1 221 

(11 alt6) Övrigt 1,8 % 0 0 1 221 

 

Tabell 6:4- Hypotes 2, När uppdragsbrevet presenteras för klient 

*Siffran inom parantes motsvarar frågans nummer i enkäten 

**Uppdragsbrevet förkortas UB 

 

Resultaten visar att uppdragsbrevet presenteras vanligtvis i samband med att 

uppdragsbrevet ska undertecknas av klient. Det är även vanligt att det presenteras innan 

uppdragsbrevet undertecknas. Vi kan utifrån resultaten göra tolkningen att revisorer i 

störst utsträckning anger de två alternativ som ligger så sent i processen som möjligt. 

Detta kan antyda att revisorer inte anser det viktigt att informera klienten om 

uppdragsbrevets innehåll så tidigt som möjligt i processen. Hade det introducerats 

tidigare hade det kunnat underlätta för klientens förståelse och på så vis bidragit till ett 

försök att överbrygga förväntningsgapet. 
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 Procent Median Min Max N 

(11a alt4) Via personligt möte 70,1 % 1 0 1 221 

(11a alt1) Via brev 14,5 % 0 0 1 221 

(11a alt2) Via e-mail 8,1 % 0 0 1 221 

(11a alt5) Övrigt 1,4 % 0 0 1 221 

(11a alt3) Telefon 0,9 % 0 0 1 221 

Tabell 6:5- Hypotes 2, Hur uppdragsbrevet presenteras för klient 

*Siffran inom parantes motsvarar frågans nummer i enkäten 

 

Fråga 11a som berör hypotes 2 handlar om hur uppdragsbrevet presenteras och där har 

de flesta respondenter angivit att det presenteras via personligt möte följt av 

presentation via brev. Utifrån svaren på denna fråga kan vi se att då revisorer väljer att 

presentera uppdragsbrevet via personligt möte kan detta anses som det sätt som lämpar 

sig bäst för en grundlig presentation. Ett personligt möte möjliggör utrymme för frågor 

från klientens sida och därav ge klienten möjlighet till en större förståelse.   

 

 Medelv. Std.D Median Min Max N 

(11b) Presentationen av UB för 

klient i antal minuter 

12,81 min 16,98 10,0 0 120 219 

Tabell 6:6- Hypotes 2, Hur lång tid tar presentationen av uppdragsbrevet? 

*Siffran inom parantes motsvarar frågans nummer i enkäten 

**Uppdragsbrevet förkortas UB 

 

Den sista frågan under hypotes 2 (histogram, se bilaga 6:4) besvarade av de 219 

respondenterna som ansåg sig kunna göra en bedömning av hur lång tid presentationen 

tar. Medelvärdet anger att revisorerna lägger i genomsnitt cirka 13 minuter på att 

presentera uppdragsbrevet för klienten där det finns en relativt hög standardavvikelse 

som förklaras av att respondenterna har angett svar mellan 0-120 minuter. Medianvärdet 

är lägre än medelvärdet då det ligger på 10,0 minuter vilket innebär att hälften av 

respondenterna upplever att presentationens längd ligger inom ett intervall av 0-10 

minuter. Svaren kan visa på att revisorerna inte lägger ner någon längre tid på 

presentationen vilket kan innebära att det inte finns några större incitament genom en 

utförlig presentation överbrygga förväntningsgapet. 
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Då vi har läst igenom FARs standardbrev från början till slut, vilket tog fem minuter, 

anser vi att en presentation av uppdragsbrevet på 0-10 minuter är lite då det i 

förhållande till de fem minuterna kan visa att revisorn inte förklarar innehållet noggrant. 

Sammanfattningsvis tyder svaren på frågorna under denna hypotes på att revisorn 

tenderar att inte presentera uppdragsbreven grundligt för klient. Dessutom väljer 

merparten av revisorerna att presentera uppdragsbrevet i samband med att det ska 

undertecknas vilket inte ger klienten någon större möjlighet att sätta sig in i dokumentet. 

Undantaget är dock det faktum att majoriteten väljer att presentera det via ett personligt 

möte vilket vi tror kan ge en positiv påverkan för klientens förståelse. 

 

H3: Uppdragsbrevet tenderar att fortsätta utvecklas efter underskrift 

 

 Procent Medelv. Std.D Median Min Max N 

(13) UBs innehåll ändras efter 

att det undertecknats 

 1,74 0,89 2 1 5 221 

(13a alt4) Uppdragets 

omfattning 

48,7 %   0 0 1 115 

(13a alt8) Övriga tjänster 34,8 %   0 0 1 115 

(13a alt6) Arvode  32,2 %   0 0 1 115 

(13a alt7) Formalia 12,2 %   0 0 1 115 

(13a alt9) Tidsplanen  6,1 %   0 0 1 115 

(13a alt10) Övrigt 6,1 %   0 0 1 115 

(13a alt5) Rekommendationer 2,6 %   0 0 1 115 

(13a alt2) Klientens ansvar 1,7 %   0 0 1 115 

(13a alt3) Revisionens 

innebörd 

0,9 %   0 0 1 115 

(13a alt1) Revisorns ansvar 0 %   0 0 1 115 

 

Tabell 6:7- Hypotes 3, Uppdragsbrevet förändringar efter underteckning 

*Siffran inom parantes motsvarar frågans nummer i enkäten 

**Uppdragsbrevet förkortas UB 
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Fråga 13 (histogram, se bilaga 6:5) visar på att uppdragsbrevets innehåll tenderar att 

ändras efter underskrift mycket sällan. Svaren tyder på att det från revisorns eller 

klientens sida att det inte finns något intresse om att det ska ändras vilket visar på att det 

inte tenderar att fortsätta utvecklas efter underskrift i någon större omfattning.  

 

Då inte samtliga respondenter svarade att det aldrig ändras kan det vara betydande att se 

på vilka delar det är som ändras och då var det främst uppdragets omfattning och övriga 

tjänster som justeras. Att det är uppdragets omfattning som främst ändras skulle kunna 

tyda på att revisorer vill hålla uppdragsbrevet uppdaterat för att på så vis även informera 

klienten om hur omfattande uppdraget är.  

  

Tabell 6:8- Hypotes 3, Varför uppdragsbrevet ändras efter underskrift 

*Siffran inom parantes motsvarar frågans nummer i enkäten 

 

Fråga 13 visar på en låg svarsfrekvens vilket kan förklaras med att samtliga 

respondenter inte anser att uppdragsbrevet ändras efter underskrift men det kan även 

förklaras med att det var en öppen fråga där respondenten själv fick beskriva vad det är 

som ändras. Den låga svarsfrekvensen kan tolkas som att revisorerna inte är fullt 

medvetna om varför det ändras då det är sällan som uppdragsbrevet ändras efter 

underteckning. Den huvudsakliga anledningen till varför det ändras var nya 

förutsättningar tätt följt av nya uppdrag och tillägg. Att revisorerna uppger att det är 

viktigt att ändra uppdragsbrevet när uppdraget får nya förutsättningar kan tyda på att 

revisorerna vill informera klienten om de nya förutsättningarna men också att de vill 

vara säkra på att det inte blir några missförstånd om vad tjänsten innebär. 

Anmärkningsvärt att notera är att ”Förändrad verksamhet” inte fick en hög 

svarsfrekvens vilket tyder på att om klientföretaget genomgår förändringar tas inte detta 

upp i uppdragsbrevet i någon större utsträckning. Istället anses det viktigare att 

 Procent Median Min Max N 

(13b alt3) Nya förutsättningar 37,3 % 0 0 1 75 

(13b alt1) Nya uppdrag/tillägg 34,7 % 0 0 1 75 

(13b alt4) På begäran av klient 10,7 % 0 0 1 75 

(13b alt5) Övrigt 9,3 % 0 0 1 75 

(13b alt2) Förändrad verksamhet 6,7 % 0 0 1 75 
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uppmärksamma om det görs ändringar som berör den tjänst revisorn tillhandahåller i 

form av exempelvis tilläggstjänster.   

 

 Procent Median Min Max N 

(13c alt 4) Tas fram endast vid behov 45,7 % 0 0 1 221 

(13c alt 1) Tas fram när nytt UB måste 

skrivas då det gamla löpt ut 

31,2 % 0 0 1 221 

(13c alt2) Tas fram när UB måste 

uppdateras angående förändringar 

11,8 % 0 0 1 221 

(13c alt 3) Tas fram löpande under 

uppdragets gång 

9,0 % 0 0 1 221 

(13c alt5) Övrigt 2,3 % 0 0 1 221 

Tabell 6:9- Hypotes 3, Hur uppdragsbrevet används efter att det undertecknats 

*Siffran inom parantes motsvarar frågans nummer i enkäten 

**Uppdragsbrevet förkortas UB 

 

Då resultaten visar att flest respondenter ansåg att uppdragsbrevet endast tas fram vid 

behov kan tyda på att de inte lägger någon större vikt vid att arbeta aktivt med 

uppdragsbrevet efter underteckning. Det är inget som verkar vara en naturlig del i 

förhållandet mellan revisor och klient utan något som aktualiseras först när det finns ett 

behov, till exempel när det har löpt ut.  För att uppdragsbrevet skulle fungera som ett 

sätt att överbrygga förväntningsgapet kanske det skulle krävas ett mer frekvent arbete 

med det för att säkerställa sig om att klienten fortfarande är införstådd med vad avtalet 

innebär.  
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Tabell 6:10- Hypotes 3, Hur ofta uppdragsbrevet presenteras för klient efter 

underteckning 

*Siffran inom parantes motsvarar frågans nummer i enkäten 

 

Resultaten visar att det är vanligast att presentera ett uppdragsbrev en gång om året, följt 

av mer sällan än vart fjärde år. I resultaten kan vi urskilja att det finns en tydlig frekvens 

i antingen varje eller vart fjärde år vilket kan tyda på att det finns något som reglerar 

den här frekvensen vilket skulle kunna vara rekommendationer som säger att det ska 

aktualiseras vid dessa tillfällen. Vi ser också att frekvensen skulle kunna tyda på att 

uppdragsbrevet tas fram i samband med att andra handlingar bör gås igenom.  

 

Sammanfattningsvis kan vi se att uppdragsbrevet är ett dokument som i mycket liten 

utsträckning ändras och presenteras efter undertecknandet. Detta tyder på att det inte är 

ett dokument som inte används löpande utan enbart tas fram vid behov. Dessa faktorer 

kan ge indikationer på att det inte presenteras och uppdateras tillräckligt ofta för att det 

ska ha någon större effekt på att överbrygga förväntningsgapet.    

 

6.1.2 Begränsa revisorns ansvar 

Det här avsnittet kommer behandla de resultat som kan härledas till hypoteserna 4och 5 

som berör vår teori om att uppdragsbrevet upprättas för att revisorn genom detta 

 Procent Median Min Max N 

(13d alt5) En gång om året 40,3 % 0 0 1 221 

(13d alt9) Mer sällan än vart fjärde år 28,1 % 0 0 1 221 

(13d alt8) Vart fjärde år 23,1 % 0 0 1 221 

(13d alt6) Vartannat år 4,5 % 0 0 1 221 

(13d alt7) Var tredje år 3,6 % 0 0 1 221 

(13d alt1) Oftare än en gång i månaden  0,5 % 0 0 1 221 

(13d alt2) Varje månad 0 % 0 0 0 221 

(13d alt3) Var tredje månad 0 % 0 0 0 221 

(13d alt4) Var sjätte månad 0 % 0 0 0 221 
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dokument ska kunna begränsa sitt ansvar. Vi kommer se på faktorerna revisionens 

säkerställande samt revisorns och klientens ansvarsförhållande.  

 
H4: Uppdragsbrevet tenderar att innehålla mer information om var revisorn inte ska 

säkerställa göra än vad revisorn ska säkerställa 

 

 

 Medelv. Std.D Median Min Max N 

(9a) UB behandlar vad revisorn KAN 

säkerställa med revisionen 

3,24 1,60 3 1 7 221 

(9b) UB behandlar vad revisorn 

INTE kan säkerställa med revisionen 

3,10 1,64 3 1 7 221 

 

Tabell 6:11- Hypotes 4, Hur stor utsträckning uppdragsbrevet behandlar vad revisorn 

kan och inte kan säkerställa med revision 

*Siffran inom parantes motsvarar frågans nummer i enkäten 

**Uppdragsbrevet förkortas UB 

 

Frågorna 9a och 9b (histogram, se bilagor 6:6 och 6:7) syftar till att visa om 

uppdragsbrevet främst inriktas på att framhålla vad revisorn inte ska säkerställa eller på 

vad revisorn ska säkerställa där resultatet visar att de båda områdena behandlas till liten 

del i uppdragsbrevet. Det går inte att urskilja någon tydlig skillnad ur de båda 

påståendena utan ur respondenternas synvinkel behandlar uppdragsbrevet revisor 

säkerställande i begränsad omfattning. Utifrån dessa resultat kan vi urskilja att 

uppdragsbrevet inte tycks vara ett sätt för revisorn att avskriva sig ansvar genom att 

fokusera på vad revisorn inte kan säkerställa.    

 

Ansvarsförhållande revisor och klient 

H5: Uppdragsbrevet tenderar att fokusera på klientens skyldigheter i större grad än 

revisorns 
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Tabell 6:12- Hypotes 5, Revisor och klients ansvarsfördelning 

*Siffran inom parantes motsvarar frågans nummer i enkäten 

**Uppdragsbrevet förkortas UB 

 

Hypotes 5 ska svara på vem av de två olika parternas ansvar uppdragsbrevet fokuserar 

på för att få en uppfattning om revisorn vill med hjälp av uppdragsbrevet avskriva sig 

ansvar. 

 

På fråga 8 svarade respondenterna att revisorns ansvar får mellan 11-20 procent 

utrymme vilket är precis lika mycket som de angett att klientens ansvar får. Fråga 9 

(histogram, se bilaga 6:8) visar att respondenterna har uppfattningen att uppdragsbrevet 

inte gör någon större skillnad på klientens och revisorns ansvar då medelvärdet ligger 

mitt emellan de båda parterna.  

 

Båda frågorna har gett svar som varken tyder på att det är klientens eller revisorns 

ansvar uppdragsbrevet fokuserar på, respondenterna anser att det inte finns någon större 

skillnad mellan de två parterna. Orsaken kan vara att det kan anses vara ett känsligt 

område med ansvarsfrågor och att det därför gett effekten att samtliga svar har blivit 

neutrala. Det här gör att det blir svårt att påvisa att uppdragsbrevet tenderar att fokusera 

på klientens skyldighet i större grad än revisorns.   

 

6.1.3 Skapa legitimitet för revisionsprofessionen 

Det här avsnittet kommer behandla de resultat som kan härledas till hypoteserna 6och 7 

som berör vår teori om att uppdragsbrevet upprättas för att skapa legitimitet åt 

revisionsprofessionen. Vi kommer främst se på faktorer som berör FARs 

rekommendationer. 

 

 Medelv. Std.D Median Min Max N 

(8 alt1) Revisorns ansvar 3,30 1,70 3 1 11 221 

(8 alt 2) Klientens ansvar 3,27 1,61 3 1 11 221 

(9) Vem av revisorns och klientens 

ansvar fokuserar UB främst på 

3,98 1,45 4 1 7 221 



 87 

H6: Uppdragsbrevet tenderar att innehålla information om standarder 

 

 Procent Medelv. Std.D Median Min Max N 

(7b alt5) Rekommendationer  1,9 %   0 0 1 158 

(8 alt5) Rekommendationer  1,98 1,51 2 1 11 221 

(10b) Det beskrivs utförligt att 

ni följer rekommendationer  

 5,16 1,90 6 1 7 221 

 

Tabell 6:13- Hypotes 6, Rekommendationers utrymme i uppdragsbrevet 

*Siffran inom parantes motsvarar frågans nummer i enkäten 

 

Hypotes 6 ska syfta till att ge en uppfattning om uppdragsbrevet innehåller information 

om standarder för att på så vis kunna tyda om uppdragsbrevet upprättas för att skapa 

legitimitet åt professionen genom att visa att revisionsbyrån visar att den följer 

vedertagna riktlinjer.  

 

Fråga 7b visar på att rekommendationer inte utformas specifikt för klient i 

uppdragsbrevet då endast 1,9 procent svarade detta alternativ. Rekommendationer får 

inte heller något stort utrymme då flest respondenter angett att de får 1-10 procent av 

uppdragsbrevets totala utrymme. Respondenterna uppger även under fråga 10b 

(histogram, se bilaga 6:9) att de skriver i uppdragsbrevet att de följer vissa 

rekommendationer 

 

Sammanfattningsvis får rekommendationer ett förhållandevis litet utrymme i 

uppdragsbrevet men majoriteten av respondenterna anger att det beskrivs i 

uppdragsbrevet att det följer rekommendationer. Det här kan innebära att revisorerna är 

noggranna med att de följer rekommendationer men det läggs inte något större fokus på 

att förklara de närmre. Detta kan tyda på att uppdragsbrevet innehåller information om 

standarder för att skapa legitimitet.  
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H7: Uppdragsbrevet tenderar att vara utformat enligt FARs standardbrev 

 

 Medelv. Std.D Median Min Max N 

(10) FARs rekommendationer och 

regleringar påverkar utformandet av UB, 

utsträckning i procent 

87,66 16,21 90,0 10,0 100,0 220 

(10a) Andra rekommendationer utöver 

FAR påverkar utformandet av UB, 

utsträckning i procent 

18,55 27,85 10,0 0,00 100,0 221 

 

Tabell 6:14- Hypotes 7, FARs och andra rekommendationers påverkan på 

uppdragsbrevet 

*Siffran inom parantes motsvarar frågans nummer i enkäten 

**Uppdragsbrevet förkortas UB 

 

Respondenterna uppger i frågorna 10 och 10a (histogram, se bilagor 6:10 och 6:11) att 

FAR har en stor påverkan då medianen är 90 procent eftersom hälften av 

respondenterna har svarat mellan 90-100 procent. Värdena har en standardavvikelse på 

16,21 vilket är förhållandevis högt och det tyder på att det inte helt råder en enad 

mening om huruvida FARs rekommendationer och regleringar påverkar utformandet av 

uppdragsbrevet. Vad gäller andra rekommendationer visar resultaten inte på en lika hög 

siffra då medianen är 10 procent, dock med en standardavvikelse runt medelvärdet på 

27,85 vilket får anses vara en hög avvikelse. Den höga standardavvikelsen kan förklaras 

med att respondenterna har väldigt skilda uppfattningar om andra rekommendationers 

påverkan då de har angivit svar allt mellan 0-100 procent. Vi kan se att revisorerna 

följer FAR i stor utsträckning och att de är enade om detta medan vi i den höga 

standardavvikelsen på 10a kan se att det är en spridd uppfattning om hur mycket andra 

rekommendationer påverkar vilket skulle kunna förklaras genom att vissa revisorer kan 

vara mer legitimitetssökande och att de då komplettera FARs rekommendationer med 

andra. Vissa revisorer verkar tycka att de tycker det är viktigt att uppge att de även 

följer andra rekommendationer.  
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6.1.4 Förhindra transparens av revision 

Det här avsnittet kommer behandla de resultat som kan härledas till hypoteserna 8 och 9 

som berör vår teori om att uppdragsbrevets utformning ska förhindra transparens av 

revision. Vi kommer se på faktorer som utformning och klientens reaktion på 

uppdragsbrevet. 

 

H8: Uppdragsbrevet tenderar att innehålla minsta möjliga information 

 

 

Tabell 6:15- Hypotes 8, Uppdragsbrevets likhet mellan klienter och FARs påverkan.  

*Siffran inom parantes motsvarar frågans nummer i enkäten 

**Uppdragsbrevet förkortas UB 

 

Fråga 7 (histogram, se bilaga 6:3) syftar till att se på om uppdragsbrevet, genom att vara 

specifikt utformat för klient, innehåller information som kan vara värdefull för klientens 

förståelse eller om uppdragsbrevet enbart innehåller minsta möjliga information. Dessa 

siffror visar att det enligt medianvärdet endast är 10 procent av uppdragsbrevet som är 

specifikt utformat för klient. Standardavvikelsen som är 22,04 är en relativt hög 

standardavvikelse och kan förklaras med att det finns olika rutiner på olika 

revisionsbyråer där revisorerna arbetar med uppdragsbrevet på olika sätt och kan därför 

ge effekt i hur bedömningen om i vilken utsträckning uppdragsbreven är lika varandra 

görs.  

 

I den andra frågan (histogram, se bilaga 6:10) framgår det att respondenterna använder 

sig av FARs standardbrev med en viss spridning vilket även detta kan förklaras med de 

olika rutinerna på de olika revisionsbyråerna.  

 

 Medelv. Std.D Median Min Max N 

(7) UB skiljer sig inte mellan klienter 84,15 22,04 90,0 0,0 100,0 219 

(10) FARs rekommendationer och 

regleringar påverkar utformandet av 

UB, utsträckning i procent 

87,66 16,21 90,0 10,0 100,0 220 
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Vi kan således antyda att uppdragsbrevet inte innehåller mer information än vad som 

anses vara nödvändigt eftersom det är till stor del likadant utformat oavsett klient 

samtidigt som FARs rekommendation används i stor utsträckning vid utformandet. 

Genom dessa resultat verkar det som att det inte läggs ner någon större energi på att 

utforma utförliga uppdragsbrev, istället används standarder som innehåller minsta 

möjliga information.  

 

 

H9: Uppdragsbrevet tenderar att vara svårbegripligt för klienten  

 

 Procent Medelv. Std.D Median Min Max N 

(12) Klienten tenderar att ställa 

frågor om UBs innehåll 

 2,06 1,09 2 1 5 221 

(12a alt1) Arvode 34,2 %   0 0 1 105 

(12a alt8) Klientens bundenhet till 

avtalet/revisorn/uppsägningstiden 

21,9 %   0 0 1 105 

(12a alt2) UBs syfte/innebörd 17,1 %   0 0 1 105 

(12a alt6) Uppdragets omfattning  14,3 %   0 0 1 105 

(12a alt5) Allmänna ansvarsfrågor 8,6 %   0 0 1 105 

(12a alt7) Varför UB finns 6,7 %   0 0 1 105 

(12a alt3) Ifrågasätter revisorns 

ansvar 

4,8 %   0 0 1 105 

(12a alt4) Klientens ansvar 4,8 %   0 0 1 105 

 

Tabell 6:16- Hypotes 9, Klientens frågor om uppdragsbrevet 

*Siffran inom parantes motsvarar frågans nummer i enkäten 

**Uppdragsbrevet förkortas UB 

 

Fråga 12 (histogram, se bilaga 6:12) visar att respondenterna anser att klienterna ställer 

frågor till mycket liten del. De frågor som klienten ställer tycks främst handla om 

arvode, klientens bundenhet till avtalet och uppdragsbrevets syfte och innebörd.  
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Det här kan tyda på att klienten upplever uppdragsbrevets utformning och innehåll som 

svårt eller att klienten har förstått uppdragsbrevet och därav inte har några frågor. De 

områden klienten främst har frågor om är delar som ofta behandlas och gås igenom i 

uppdragsbrevet vilket då kan tyda på att klienten inte har förstått uppdragsbrevet. Och 

därför inte har förståelse och kunskapen som möjliggör det att ställa frågor. Utifrån 

svaren får vi därmed uppfattningen att uppdragsbrevet skulle kunna vara svårbegripligt 

för klienten.   

 

6.1.5 Sammanställda resultat  

H1: Uppdragsbrevet tenderar att skilja sig mellan klienter 

Vi har utifrån den univariata analysen fått bekräftat att uppdragsbreven tenderar att inte 

skilja sig åt mellan klienter. 

 

H2: Uppdragsbrevet tenderar att presenteras grundligt för klient 

Vi har utifrån den univariata analysen fått bekräftat att uppdragsbrevet tenderar att inte 

presenteras grundligt för klient. 

 

H3: Uppdragsbrevet tenderar att fortsätta utvecklas efter underskrift 

Vi har utifrån den univariata analysen fått bekräftat att uppdragsbrevet tenderar att inte 

fortsätta utvecklas efter underskrift. 

 

H4: Uppdragsbrevet tenderat att innehålla mer information om vad revisorn inte 

ska säkerställa än vad revisorn ska säkerställa 

Vi har utifrån den univariata analysen inte kunnat avgöra om uppdragsbrevet tenderar 

att innehålla mer information om vad revisorn inte ska säkerställa än vad revisorn ska 

säkerställa då det är en marginell skillnad. 

 

H5: Uppdragsbrevet tenderar att fokusera på klientens skyldigheter i större grad 

än revisorns 

Vi har utifrån den univariata analysen inte kunnat avgöra om uppdragsbrevet tenderar 

att fokusera på klientens skyldigheter i större grad än revisorns då resultaten visar att 

klientens och revisorns ansvar får lika stort utrymme i uppdragsbrevet. 

 

H6: Uppdragsbrevet tenderar att innehålla information om standarder 



 92 

Vi har utifrån den univariata analysen delvis fått bekräftat att uppdragsbrevet tenderar 

att innehålla information om standarder men däremot får de inte något större utrymme. 

 

H7: Uppdragsbrevet tenderar att vara utformat enligt FARs standardbrev 

Vi har utifrån den univariata analysen fått bekräftat att uppdragsbreven tenderar att vara 

utformade enligt FARs standardbrev. 

 

H8: Uppdragsbrevet tenderar att innehålla minsta möjliga information 

Vi har utifrån den univariata analysen fått bekräftat att uppdragsbrevet tenderar att 

innehålla minsta möjliga information. 

 

H9: Uppdragsbrevet tenderar att vara svårbegripligt för klient 

Vi har utifrån den univariata analysen svårt att avgöra om uppdragsbrevet tenderar att 

vara svårbegripligt för klient. De tenderar att inte ställa frågor vilket dock kan tyda på 

att det är svårbegripligt.  

6.2 Bivariat analys 

 

Med utgångspunkt från den univariata analysen som visar på huruvida våra hypoteser 

stämmer överens med revisorernas uppfattningar har vi gjort korrelationstester och 

spridningsdiagram för att se om det föreligger några samband mellan variabler. Vi har 

ett flertal variabler som vi vill försöka få en uppfattning om variationen i den ena 

variabeln har ett samband med den andra variabeln för att på så vis få starkare argument 

till våra studerade hypoteser. Vi använder oss av Pearson r när vi studerar två 

kvotvariabler och Spearman rho när vi vill testa sambandet mellan dikotoma/ordinala 

och kvotvariabler. När vi har använt oss av Pearson-testet har vi kontrollerat om de är 

normalfördelade, i de fall de inte har varit normalfördelade har vi istället använt oss av 

Spearman-testet.  

 

Uppdragsbrevets likhet och FARs standardbrev 

Vi valde att se om det finns en korrelation mellan hur lika uppdragsbreven är utformade 

och i vilken utsträckning FAR påverkar utformningen genom sitt standardbrev då vi tror 

det kan finnas ett samband mellan utformningen och FARs påverkan. FAR skulle med 

standardbrevet kunna bidra till att revisorer använder sig av det och därefter inte vidare 

utformar uppdragsbrevet specifikt. För att ytterligare kunna svara på hypotes 8 
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”Uppdragsbrevet tenderar att innehålla minsta möjliga information” valde vi att sätta 

dessa två variabler mot varandra då vi har föreställningen om att det skulle finnas ett 

positivt samband där revisorer som anser att uppdragsbrevet inte skiljer sig mellan 

klient också följer FARs standardbrev i stor utsträckning. Detta skulle kunna visa på att 

uppdragsbrevet tenderar att innehålla minsta möjliga information då det skulle innebära 

att vissa revisorer utformar uppdragsbrevet så det innehåller knapphändig information.  

 

   UBs likhet 

mellan 

klient 

FARs 

påverkan på 

UB 

  Korrelationskoefficient 1,000 0,250** 

 UBs likhet 

mellan klient 

Signifikans två-sidig  0,000 

Spearman rho  N 219 218 

 FARs 

påverkan på 

UB 

Korrelationskoefficient 0,250** 1,000 

  Signifikans två-sidig 0,000  

  N 218 220 

** Korrelation är signifikant på 1 % -nivån (två-sidig) 

Tabell 6:17- Korrelationsanalys (Spearman rho), Uppdragsbrevets likhet och FARs 

standardbrev 

 

Med hjälp av Spearman rho kan vi i Tabell 6:17 se att det finns ett svagt positivt 

samband mellan dessa två variabler som är signifikant på 1 % -nivån.  

 

 
Tabell 6:18- Spridningsdiagram, Uppdragsbrevets likhet och FARs standardbrev 
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För att illustrera om det finns några samband mellan FARs påverkan på uppdragsbrevet 

och om uppdragsbrevet utformas likadant oavsett klient har vi använt oss av ett 

spridningsdiagram. Vi kan ur diagrammet utläsa att majoriteten av respondenterna har 

angett svar som tyder på att uppdragsbrevet är till stor del likadant utformat oavsett 

klient samtidigt som flertalet har angivit att FAR har en stor påverkan på 

uppdragsbrevet. Det finns därför ett visst samband mellan höga värden på 

uppdragsbrevet utformat likadant oavsett klient och FARs påverkan på uppdragsbrevet.  

 

 

Vi kan utifrån korrelationstestet dra slutsatsen att vår föreställning om att det ska finnas 

ett positivt samband mellan de båda variablerna stämmer. Sambandet är signifikant 

vilket bekräftar att ett uppdragsbrev som till stor del är utformat enligt FARs 

standardbrev även då kommer vara likt andra klienters uppdragsbrev, vilket även 

spridningsdiagrammet antyder. Efter utfört korrelationstest har vi fått ett underlag som 

styrker att dessa två variabler har ett samband vilket på så vis styrker vår hypotes om att 

uppdragsbrevet tenderar att innehålla minsta möjliga information.  

 

Uppdragsbrevets likhet och presentationens längd 

För att testa om uppdragsbrevet finns till för att överbrygga förväntningsgapet valde vi 

att se om det finns något samband mellan variablerna ”Uppdragsbrevets likhet” och 

”Presentation av uppdragsbrevet i minuter”. Dessa variabler har studerats under samma 

proposition om överbryggning av förväntningsgapet och vi misstänker att de kan ha ett 

negativt samband med varandra. Anledningen är att den univariata analysen visade att 

uppdragsbreven tenderar att inte vara utformade specifikt för klient och inte presenteras 

grundligt för klient. Genom att se på dessa variabler tillsammans kan vi se om 

uppdragsbrev som är lika varandra inte heller presenteras under en längre tid för klient.  

 

   UBs likhet 

mellan 

klient 

Presentation 

av UB i min 

  Korrelationskoefficient 1,000 - 0,221** 

 UBs likhet 

mellan klient 

Signifikans två-sidig  0,001 

Spearman rho  N 219 217 

 Presentation 

av UB i min 

Korrelationskoefficient - 0,221** 1,000 

  Signifikans två-sidig 0,001  

  N 217 219 
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Tabell 6:19- Korrelationsanalys,(Spearman rho), Uppdragsbrevets likhet och 

presentationens längd 

** Korrelation är signifikant på 1 % -nivån (två-sidig) 

 

 

Testet visar på ett negativt signifikant samband och det finns statistiskt signifikans, det 

vill säga ju mer ospecifikt uppdragsbrevet är ju mindre tid ägnar sig revisorn åt att 

presentera det.  

 

 

Tabell 6:20- Spridningsdiagram, Uppdragsbrevets likhet och presentationens längd 

 

Observationerna i spridningsdiagrammet visar att en stor del har valt att ange att 

uppdragsbrevet liknar varandra i stor utsträckning samt att presentationen inte tar lång 

tid. Enligt frekvenstabellen (se bilaga 6:1) har 68,5 procent svarat att presentationen av 

uppdragsbrevet tar tio minuter eller mindre. Att det tar fem minuter eller mindre har 

46,1 procent angett, vilket är nära hälften av respondenterna.  

 

Korrelationstestet visar på en negativ korrelation som är signifikant vilket bekräftar vår 

föraning om uppdragsbrevets likhet mellan klienter hänger samman med 

presentationens längd. Genom testet har vi fått bekräftat att uppdragsbrevets utformning 

och presentation tyder på att revisorer inte lägger ner någon större energi i 

uppdragsbrevet. Detta kan tyda på att det från revisorernas sida, enligt kriterierna 

presentation och utformning, inte finns någon större vilja att överbrygga 
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förväntningsgapet genom att skapa förståelse för klienten med hjälp av ett utförligt och 

ett noggrant presenterat uppdragsbrev.    

 

 

Vad revisorn kan/ inte kan säkerställa 

Den univariata analysen visade att respondenterna svarade likvärdigt mellan vad 

revisorn kan säkerställa och vad revisorn inte kan säkerställa. Detta gjorde att vi hade 

svårigheter att avgöra om hypotes 4 stämde. Därför valde vi att utföra ett 

korrelationstest där vi ville se om variablerna har något samband med varandra för att se 

om uppdragsbrevet behandlar vad revisorn kan säkerställa i samma utsträckning som 

vad revisorn inte kan säkerställa. Genom att göra det kan vi se om resultaten från den 

univariata analysen stämmer överens med korrelationstestet. Med utgångspunkt ur den 

univariata analysen har vi föreställningen att det ska finnas en positiv korrelation vilket 

skulle betyda att respondenterna uppfattar de båda variablerna som likvärdiga.  

 

   Vad revisorn 

kan 

säkerställa 

Vad revisorn 

inte kan 

säkerställa 

  Korrelationskoefficient 1,000 0,388** 

 Vad revisorn kan 

säkerställa 

Signifikans två-sidig  0,000 

Spearman rho  N 221 221 

 Vad revisorn inte 

kan säkerställa 

Korrelationskoefficient 0,388** 1,000 

  Signifikans två-sidig 0,000  

  N 221 221 

Tabell 6:21- Korrelationsanalys (Spearman rho), Vad revisorn kan/ inte kan 

säkerställa 

** Korrelation är signifikant på 1 % -nivån (två-sidig) 

 

Vi genomförde ett Spearman rho test som visade på ett positivt samband med 

signifikans på 1 % -nivån.  
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Tabell 6:22- Spridningsdiagram, Vad revisorn kan/ inte kan säkerställa 

 

Diagrammet i Tabell 6:22 visar att det finns ett visst linjärt samband mellan vad 

respondenterna uppfattar vad revisorn kan säkerställa och vad revisorn inte kan 

säkerställa vilket vi även kan se i korstabell (se bilaga 6:2). De respondenter som 

svarade lågt på den ena frågan svarade även lågt på den andra vilket bidrar till en positiv 

lutning. Det finns dock en relativt stor spridning på svaren.  

 

Vi kan alltså urskilja att om revisorer upplever att uppdragsbrevet behandlar vad 

revisorn kan säkerställa i stor utsträckning tycker de även att det i stor utsträckning 

behandlar vad revisorn inte kan säkerställa. Svaren tyder på att revisorn behandlar de 

båda områdena i lika stor utsträckning oavsett om det är mycket eller lite. Genom 

testerna får vi det bekräftat att uppdragsbrevet inte fokuserar mer på vad revisorn inte 

ska säkerställa än vad revisorn ska säkerställa. Det kan för hypotes 4 alltså inte 

bekräftas att revisorn på så vis vill avskriva sig ansvar med hjälp av uppdragsbrevet.   

 

FARs standardbrev och andra rekommendationer 

För att testa om uppdragsbrevets utformning påverkas av standarder valde vi att se på 

om det finns något samband mellan variablerna ”FARs påverkan på uppdragsbrevet” 

och ”Andra rekommendationers påverkan på uppdragsbrevet”. Dessa variabler har 

under samma proposition studerats för att se på om de genom revisorernas 

legitimitetssökande kan påverka uppdragsbrevets utformning. Vi utförde ett 

korrelationstest för att se om det finns något samband mellan dessa variabler då det 
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skulle kunna visa på om en revisor som uppger att FARs standardbrev påverkar mycket 

också anser att andra rekommendationer påverkar.  

 

   FARs 

påverkan på 

UB 

Andra 

rekommendatio

ners påverkan 

på UB 

  Korrelationskoefficient 1,000 -0,491** 

 FARs påverkan på 

UB 

Signifikans två-sidig  0,000 

Spearman rho  N 220 220 

 Andra 

rekommendationer

s påverkan på UB 

Korrelationskoefficient -0,491** 1,000 

  Signifikans två-sidig 0,000  

  N 220 221 

Tabell 6:23- Korrelationsanalys (Spearman rho), FARs standardbrev och andra 

rekommendationer 

** Korrelation är signifikant på 1 % -nivån (två-sidig) 

 

 

Tabell 6:24- Spridningsdiagram, FARs standardbrev och andra rekommendationer 

 

Spridningsdiagrammet visar att en stor del respondenter som har valt ett högt värde för 

FARs standardbrev också har valt ett lägre värde för andra rekommendationers 

påverkan. 
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Korrelationsestet visar att det föreligger ett negativt samband som är signifikant på 1 % 

-nivån. Sambandet säger att om FARs standardbrev påverkar utformningen av 

uppdragsbrevet i stor utsträckning påverkar inte andra rekommendationer i någon större 

omfattning. Testets resultat tyder på att de revisorer som väljer att utforma 

uppdragsbrevet efter FARs standardbrev anser att det inte behöver använda sig av fler 

standarder då de troligtvis anser att standardbrevet är tillräckligt. De revisorer som å 

andra sidan väljer att tillämpa FARs standardbrev i mindre utsträckning tycks då lägga 

större vikt vid andra rekommendationer. Rekommendationer över lag tenderar då alltså 

att vara ett sätt för revisorerna att uppnå legitimitet.  

 

6.3 Fördjupad analys 

I föregående avsnitt kunde vi konstatera att uppdragsbreven tenderar att inte vara 

specifikt för klient och att revisorerna inte lägger ned tid på det. Det framkom även att 

det tyder på att klienten upplever uppdragsbrevet som svårbegripligt. I variablerna vi 

studerade förekom det varians vilket vi i det här avsnittet vill försöka ge förklaringar till 

genom att utföra olika tester för korrelation i form av Spearman rho, Pearson r samt chi-

tvåtester. Vi väljer att se på om kontrollvariablerna kön, erfarenhet, kontorschef, partner 

och big four korrelerar med variablernas varians. Vi valde dessa variabler då vi tror de 

kan ha en påverkan på vilken uppfattning respondenterna har och hur de har svarat. Vi 

har för varje hypotes valt att testa en eller flera variabler som vi tror skulle kunna 

förklaras med hjälp av kontrollvariablerna.  
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 Kön Erfarenhet Kontorschef Partner Big Four 

 

UB är lika mellan 

klient 

Inget samband 

(Spearman rho) 

Inget samband 

(Spearman rho) 

Svag positiv 

korrelation* 

 (Spearman rho) 

Svag positiv 

korrelation** 

(Spearman rho) 

Negativ 

korrelation** 

(Chi-två) 

 

Presentationens 

längd i minuter 

Inget samband 

(Spearman rho) 

Svag positiv 

korrelation† 

(Spearman rho) 

Inget samband 

(Spearman rho) 

Inget samband 

(Spearman rho) 

Svag positiv 

korrelation  

(Chi-två) 

 

Ändras UB efter 

underteckning 

Inget samband 

(Spearman rho) 

Inget samband 

(Spearman rho) 

Svag negativ 

korrelation† 

(Spearman rho) 

Inget samband 

(Spearman rho) 

Inget samband 

(Chi-två) 

 

Vad revision KAN 

säkerställa 

Inget samband 

(Spearman rho) 

Inget samband 

(Spearman rho) 

Inget samband 

(Spearman rho) 

Inget samband 

(Spearman rho) 

Inget samband 

(Chi-två) 

 

Vad revision INTE 

kan säkerställa 

Inget samband 

(Spearman rho) 

Inget samband 

(Spearman rho) 

Inget samband 

(Spearman rho) 

Inget samband 

(Spearman rho) 

Inget samband 

(Chi-två) 

 

Ansvarsförhållande 

mellan 

revisor/klient 

Inget samband 

(Spearman rho) 

Inget samband 

(Spearman rho) 

Inget samband 

(Spearman rho) 

Inget samband 

(Spearman rho) 

Inget samband 

(Chi-två) 

 

Rekommendationer 

beskrivs i UB 

Inget samband 

(Spearman rho) 

Inget samband 

(Spearman rho) 

Inget samband 

(Spearman rho) 

Inget samband 

(Spearman rho) 

Inget samband 

(Chi-två) 

 

FARs påverkan på 

UB 

Svag positiv 

korrelation† 

(Spearman rho) 

Inget samband 

(Spearman rho) 

Inget samband 

(Spearman rho) 

Inget samband 

(Spearman rho) 

Svag negativ 

korrelation 

(Chi-två) 

 

Andra 

rekommendationers 

påverkan på UB 

Svag negativ 

korrelation† 

(Spearman rho) 

Inget samband 

(Spearman rho) 

Inget samband 

(Spearman rho) 

Svag negativ 

korrelation† 

(Spearman rho) 

Svag positiv 

korrelation  

(Chi-två) 

 

Klienten ställer 

frågor om UB 

Inget samband 

(Spearman rho) 

Inget samband 

(Pearson r) 

Inget samband 

(Spearman rho) 

Inget samband 

(Spearman rho) 

Inget samband 

(Chi-två) 

Tabell 6:25- Sammanfattning av testernas resultat gällande kontrollvariabler 

*Signifikant på 5 % -nivån 
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**Signifikant på 1 % -nivån 

† Signifikant på 10 % -nivån  

 

Uppdragsbrevet är lika mellan klient 

Varianser i svaren om uppdragsbrevens likhet kan inte förklaras med hjälp av 

variablerna kön och erfarenhet, däremot finns det ett svagt positivt samband med 

signifikans, mellan uppdragsbrevets likhet mellan klienter och om respondenten är 

kontorschef eller partner. Detta innebär att är man kontorschef eller partner tycker man 

att uppdragsbreven är lika varandra i högre utsträckning än om man inte är kontorschef 

eller partner. Vi finner ett starkare signifikant samband mellan uppdragsbrevets likhet 

mellan klient och om respondenterna arbetar på en big four-byrå. Sambandet är negativt 

vilket innebär att de som arbetar inom big four anser att uppdragsbreven är mindre lika 

varandra mellan klient, det vill säga de är mer klientspecifika än de som inte arbetar 

inom big four. En förklaring till det negativa sambandet skulle kunna vara att big four-

byråer generellt har större kunder med mer omfattande verksamheter (Lawrence et al. 

2011) som därför behöver specificeras tydligare i ett uppdragsbrev.  

 

Presentationens längd 

Längden av presentationen av uppdragsbrevet korrelerar inte med variabeln kön men 

däremot finns det en svag positiv korrelation mellan erfarenhet och presentationens 

längd med en statistisk signifikans. Det innebär att ju längre erfarenhet revisorn har 

desto längre tid lägger revisorn ned på presentationen. Detta resultat visar att en mer 

erfaren revisor tycker det är viktigare att lägga tid på presentationen och på så vis ge 

klienten mer tid till förståelse vilket skulle kunna vara ett tecken på att de med längre 

erfarenhet visar större incitament till att överbrygga förväntningsgapet än vad de med 

mindre erfarenhet gör. Mellan variablerna big four och presentation i antal minuter 

finner vi en svag positiv korrelation men korrelationen saknar dock signifikans. De 

respondenter som arbetar på en big four- byrå tenderar alltså att lägga ned längre tid på 

presentationen vilket kan hänga samman med att de tenderar att ha mer klientspecifika 

uppdragsbrev. Detta resonemang kan dock inte bekräftas då korrelationen saknar 

signifikans.  
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Uppdragsbrevet ändras efter underteckning 

Testerna kunde inte påvisa att det finns några samband mellan variabeln uppdragsbrevet 

ändras efter underteckning och kontrollvariablerna kön, kontorschef, partner och big 

four. För kontrollvariabeln erfarenhet visar testet däremot ett svagt negativt samband 

som är signifikant på 10 % -nivån. Sambandet innebär att ju längre erfarenhet revisorn 

har desto mindre benägna är de att ändra uppdragsbrevets innehåll efter att det 

undertecknats av klient. Detta betyder i sin tur att revisorer med mindre erfarenhet 

tenderar att uppdatera uppdragsbrevet oftare.   

 

Vad revisorn kan/inte säkerställa och ansvarsförhållanden 

Frågorna som handlar om vad revisorn kan/inte kan säkerställa och ansvarsförhållandet 

mellan revisor och klient kunde inte påvisa några samband till kontrollvariablerna. Vi 

kan därför inte förklara variansen med hjälp av dessa kontrollvariabler. 

 

Rekommendationer beskrivs utförligt i uppdragsbrevet 

Samband mellan om rekommendationer beskrivs utförligt i uppdragsbrevet kan inte 

förklaras med någon av dessa kontrollvariabler då det inte visade på några samband. 

Detta betyder att de varianser som finns i om rekommendationer beskrivs utförligt i 

uppdragsbrevet inte kan förklaras med hjälp av våra kontrollvariabler. 

 

FARs påverkan på uppdragsbrevet 

FARs påverkan på uppdragsbrevet visar en svag positiv korrelation till kön vilket 

innebär att kvinnor tycker att FAR påverkar uppdragsbrevet i högre utsträckning än vad 

män gör och det finns även statistisk signifikans på 10 % -nivån. Respondentens 

erfarenhet eller om personen är kontorschef eller partner har ingen inverkan på hur 

respondenten upplever vilken påverkan FAR har. Det finns en svag negativ korrelation 

mellan big four och FARs påverkan vilket skulle innebära att de som arbetar på en big 

four- byrå inte utformar uppdragsbreven efter FAR i lika stor utsträckning som de som 

arbetar på annan byrå. Dock är det inget signifikant samband vilket gör att vi inte kan 

dra några användbara slutsatser.  

 

Andra rekommendationers påverkan på uppdragsbrevet 

Mellan andra rekommendationers, utöver FAR, påverkan på uppdragsbrevet och kön 

kan vi urskilja en svag negativ korrelation med signifikans på 10 % -nivån. Det innebär 
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att männen i studien uppfattar att andra rekommendationer påverkar uppdragsbrevets 

utformning i större utsträckning än vad kvinnorna gör. Kontrollvariablerna erfarenhet 

och kontorschef hade inget samband till andra rekommendationer men däremot finns 

det en svag negativ korrelation mellan partner och andra rekommendationer där det 

även finns en statistisk signifikans på 10 % -nivån. Det betyder att de respondenter som 

är partner i den revisionsbyrå de arbetar på tycker att andra rekommendationer än FAR 

har lägre påverkan på uppdragsbrevet än vad de som inte är partner tycker. 

Korrelationstestet resulterade även i ett svagt positivt samband mellan de som arbetar 

inom big four och vilken påverkan andra rekommendationer. Det här innebär att de som 

arbetar på en big four- byrå tenderar att ha uppfattningen att andra rekommendationer 

har en större påverkan på uppdragsbrevet än vad de som arbetar på annan byrå har.    

 

Klienten ställer frågor om uppdragsbrevet 

Mellan variabeln ”Klienten ställer frågor om uppdragsbrevet” och kontrollvariablerna 

kunde inte korrelationstesterna påvisa några samband. 
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Kapitel 7- Diskussion av resultat 

 

   ed utgångspunkt i den teoretiska referensramen kommer detta avsnitt  

diskutera det empiriska resultatet för att förklara vilka intressen som kan 

tänkas ligga bakom upprättandet av uppdragsbrevet. Varje proposition 

med tillhörande hypoteser kommer analyseras tillsammans och sedan avslutas med en 

analys om vilken påverkan bakomliggande faktorer kan tänkas ha.  

 

7.1 Överbygga förväntningsgapet 

7.1.1 Hypotes 1: Uppdragsbrevet tenderar att skilja sig åt mellan klienter 

 

Då vi fann att uppdragsbrevet tenderar att vara lika oavsett klient till 90 procent som 

medianvärdet visar i Tabell 6:1 kan vi konstatera att uppdragsbreven tenderar att inte 

skilja sig åt mellan klienter. Samtidigt visar även Tabell 6:1 att det finns vissa delar som 

alltid utformas specifikt för klient men det är främst formalia som ändras. Dock visar 

Tabell 6:2 även att uppdragets omfattning ändras i relativt stor utsträckning tillsammans 

med arvode. I den tidigare presenterade teorin framfördes det att uppdragsbrevet ska 

utformas på ett sådant sätt att det blir specifikt för varje klient (van Son et al. 1982). 

Även FAR ger rekommendationer att ett uppdragsbrev kan innehålla en detaljerande 

beskrivning av tjänstens inriktning och omfattning (FAR 2012).  

 

Då teorin beskriver att uppdragsbreven ska skilja sig mellan klienter för att det ska 

kunna överbrygga förväntningsgapet kan bedömningen göras att uppdragsbreven inte 

till stor del ska vara lika oavsett klient. Det är även viktigt att ta med i beaktningen vad 

det är som utformas specifikt då till exempel FAR (2012) påvisar att det ska finnas en 

detaljerad beskrivning av inriktning och omfattning. Eftersom medianvärdet i våra 

resultat visar att det är 10 procent som utformas specifikt kan bedömningen göras att det 

till viss del är klientspecifikt. Dock tror vi att då formalia utgör den största delen av den 

klientspecifika informationen finns det en mycket begränsad användning av 

uppdragsbrevet som ett instrument för att överbrygga förväntningsgapet. Enligt 

Hellerson och Nest (1967) är uppdragsbrevets primära syfte att överbrygga 

M 
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förväntningsgapet och enligt vår studie gör vi bedömningen att det inte är troligt att 

revisorerna genom sitt agerande arbetar för att överbrygga förväntningsgapet.    

 

Är revisorns roll och uppgifter inte tydligt definierade kan det öka risken för att ett 

förväntningsgap bibehålls (Lee 1994). Detta är något som skulle kunna korrigeras 

genom ett klientspecifikt uppdragsbrev. Vad är det då som gör att revisorn väljer att inte 

utforma ett specifikt uppdragsbrev? Enligt Tabell 6:3 har revisorerna svarat att det 

främst beror på att uppdragsbrevet är standardiserat vilket räcker men att det inte heller 

finns något behov eller intresse av det. Även om uppdragsbrevet är standardiserat borde 

det kunna finnas möjlighet att utforma det klientspecifikt utifrån standardmallen för att 

på så vis göra det mer anpassat utifrån varje klients förutsättningar. Att det enligt 

respondenterna inte finns något intresse för uppdragsbrevet skulle kunna förklaras 

genom Porters (1993) teori om att klienterna tycker revision är komplicerat och 

svårbegripligt och det hade kanske kunnat åtgärdas med hjälp av ett mer specificerat 

uppdragsbrev.  Det kan därigenom påvisas att uppdragsbrevet inte fyller sin funktion 

om att överbrygga förväntningsgapet utan det kan istället väcka tankar om att det finns 

andra intressen som påverkar upprättandet. 

 

Bakomliggande faktorer 

För att förklara den varians som fanns kring medelvärdet av respondenternas svar på 

frågan gällande om uppdragsbrevet utformas specifikt för klient valde vi att se på 

faktorer så som kön, erfarenhet, kontorschef, partner och big four. Enligt resultaten 

visade kontorschef och partner på en svag positiv korrelation vilket innebär att de 

respondenter som är kontorschef eller partners anser att uppdragsbreven är mer lika än 

vad övriga respondenter anser. En möjlig anledning till detta utfall tror vi kan bero på 

att en kontorschef eller partner kan känna ett större ansvar, dels för sin revisionsbyrå 

men även för professionen, och därför gärna använder sig av lika uppdragsbrev i stor 

utsträckning i form av standardiserade uppdragsbrev. Det skulle kunna kopplas till 

Öhmans (2004) resonemang om att revisorer är försiktiga och sällan gör mer 

omfattande uttalande än de är vana vid. Försiktigheten kommer från den utsatta position 

revisorn har och revisorerna är därför rädda om sitt yrke. (Öhman 2004) Detta tror vi 

blir än mer utmärkande för kontorschefer och partnerns då de har ett stort ansvar och 

därför är bekväma med att använda standardiserade uppdragsbrev och på så vis även 

lätta på revisionsbyråns ansvar. 
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Enligt Tabell 6:25 tycks detta incitament även vara starkt för de som arbetar på en 

annan revisionsbyrå än big four då det finns en negativ korrelation mellan att arbeta på 

en big four-byrå och hur lika uppdragsbreven är varandra.  En möjlighet till detta skulle 

kunna vara att big four-byråer tenderar att ha större klienter med mer omfattande 

verksamheter än mindre byråer (Lawrence et al. 2011). Därför kan det finnas ett större 

behov inom big four av att ha klientspecifika uppdragsbrev i större utsträckning än 

mindre byråer som tenderar att ha mindre klienter.  

 

En ytterligare förklaring till varför big four-byråer har mer klientspecifika uppdragsbrev 

skulle kunna vara att big four- byråer, likt DiMaggio och Powells (1983) teori om 

legitimitet, följer professionens framtagna värderingar för att på så vis anses som 

legitima. Då den vedertagna branschorganisationen FAR (2012) rekommenderar att 

uppdragsbrevet kan innehålla en mer detaljerad beskrivning av revisionens inriktning 

kan det ge effekt i att större byråer som big four väljer att utforma uppdragsbreven mer 

specifikt än övriga då de är ledande inom professionen och därför borde ha större 

incitament att följa rekommendationer. DiMaggio och Powells (1983) teori om 

isomorfism syftar till att organisationer börjar likna varandra där mer osäkra 

organisationer tar efter mer etablerade organisationer, vilket skulle kunna innebära att 

mindre revisionsbyråer kommer följa big four-byråernas sätt att utforma 

uppdragsbreven mer specifikt för klient. Skulle det här vara orsaken skulle det kunna 

innebära att i framtiden väljer de mindre revisionsbyråerna att utforma uppdragsbreven 

mer specifikt än vad de gör idag.  

 

 

7.1.2 Hypotes 2: Uppdragsbrevet tenderar att presenteras grundligt för klient  

 

Enligt Tabell 6:6 visar resultaten från studien att uppdragsbrevet tenderar att presenteras 

för klient under 10 minuter enligt medianvärdet. De tillfrågade revisorerna fick även 

svara på hur uppdragsbrevet presenteras första gången för klient där 70,1 procent av 

respondenterna svarade att det sker via personligt möte. Som Hellerson och Nest (1967) 

beskriver ska användningen av uppdragsbrevet minska förväntningsgapet genom att 

parterna tillsammans går igenom dokumentet för att på så vis kunna tydliggöra 

revisionens innebörd (Hellerson och Nest 1967). Under presentationen av 

uppdragsbrevet ska revisorn anföra revisionens syfte men det ger även möjlighet för 
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klienten att diskutera sina förväntningar och på så vis försöka överbrygga 

förväntningsgapet (Davis och Kelly 1972; Hellerson och Nest 1967)  

 

Enligt den framtagna teorin tycks det vara viktigt att presentationen för klienten är 

noggrant utförd för att förväntningar ska kunna mötas. Då vi läste igenom FARs 

standardbrev (se bilaga 1) från början till slut tog det fem minuter och med hänsyn till 

de empiriska resultat vi fått fram gjorde vi bedömningen att 0-10 minuter inte anses 

vara en grundlig och noggrann presentation av uppdragsbrevet. I bedömningen tar vi 

även med att 40,7 procent av respondenterna angav att uppdragsbrevet presenteras i 

samband med att det ska undertecknas vilket då inte borde ge klienten något större 

utrymme att sätta sig in i dokumentet. Med hänsyn till detta anser vi inte att teorin 

stämmer överens med praktiken då klienten inte tycks få möjlighet att diskutera sina 

förväntningar. Detta strider mot det förhållningssätt Hellerson och Nest (1967) har då de 

anser att klienten ska kunna förhandla fram innehållet i uppdragsbrevet tillsammans 

med revisorn.  

 

Orsaken till att en stor andel revisorer väljer att presentera uppdragsbrevet genom ett 

personligt möte kan vara för att de vill underlätta för klientens förståelse och därigenom 

minska risken för missförstånd. Men valet av forum där revisorerna presenterar 

uppdragsbrevet behöver inte betyda att de gör det för att undvika missförstånd utan det 

skulle även kunna bero på att de väljer att göra det i samband med att annan information 

ska läggas fram och andra papper ska undertecknas. Det kan dock orsaka att 

uppdragsbrevet mer eller mindre försvinner i mängden och inte får något större 

utrymme. Det framgick även under vår förstudie att revisorer uppger till klienten att 

uppdragsbrevet är ett dokument som är ett bevis på att de har ett revisionsuppdrag, det 

är något de bara måste ha. Klienten brukar inte heller ägna uppdragsbrevet någon större 

uppmärksamhet vilket skulle kunna bero på hur revisorn framställer det.   

 

Vi gjorde antagandet att det kunde finnas ett samband mellan hur länge revisorn lägger 

på presentationen och hur uppdragsbrevet är utformat. Då vi hade studerat hur 

standardiserade de är utförde vi ett Spearman rho-test för att se om det fanns något 

samband mellan variablerna ”Uppdragsbrevets likhet mellan klient” och ”Presentation 

av uppdragsbrevet i minuter”. Testet visade att det finns en negativ korrelation som är 

signifikant vilket visar på att presentationen av uppdragsbrevet blir kortare ju mer 
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standardiserat det är vilket då bekräftade vårt antagande om att det finns ett samband 

mellan dessa två variabler. Vi kan med hänsyn till ovanstående diskussion anta att 

uppdragsbrevet inte tenderar att presenteras grundligt för klient och att det därför inte 

finns incitament för att överbrygga förväntningsgapet genom en noggrann presentation.   

 

Bakomliggande faktorer 

Resultaten från den bivariata analysen där vi genomförde ett Spearman rho-test för att 

se om det föreligger något samband mellan samtliga kontrollvariabler föreligger det 

enbart ett samband mellan ”Erfarenhet” och ”Presentationens längd i minuter”. Vi hade 

en föreställning om att det skulle finnas ett negativt samband då kan antas att ju mer 

erfaren revisorn är, desto mer går presentationen på rutin vilket skulle leda till en 

kortare presentation. Korrelationen visade däremot ett signifikant positivt samband . Det 

innebär att ju längre erfarenhet revisorn har desto längre tid lägger han eller hon på 

presentationen. Det här antar vi skulle kunna förklaras med att en mer erfaren revisor 

tycker det är viktigare att lägga tid på presentationen och på så vis ge utrymme för 

klientens förståelse. Det skulle kunna vara ett tecken på att revisorer med längre 

erfarenhet visar större incitament till att överbrygga förväntningsgapet än vad revisorer 

med mindre erfarenhet gör. 

 

 

7.1.3 Hypotes 3: Uppdragsbrevet tenderar att fortsätta utvecklas efter 

underteckning 

 

Tabell 6:7 visar att det är endast till mycket liten del som uppdragsbrevet ändras efter att 

det undertecknats. När uppdragsbrevet ändras är det vanligast att det är uppdragets 

omfattning som ändras och övriga tjänster utöver revision. På frågan varför det ändras 

valde respondenterna i störst utsträckning alternativen ”Nya förutsättningar” och ”Nya 

uppdrag/tillägg” (Tabell 6:8). Det vanligaste är att uppdragsbrevet tas fram igen endast 

vid behov (Tabell 6:9) följt av att det tas fram när nytt uppdragsbrev ska skrivas då det 

gamla löpt ut. Tabell 6:10 visar att det är vanligast att presentera uppdragsbrevet 

återigen för klient en gång om året samt mer sällan än vart fjärde år.    

 

Enligt Pembroke (2012) ska ett uppdragsbrev uppdateras en gång om året men också att 

det ska kontrolleras regelbundet för att säkerställa dess uppdatering och aktualitet. Även 

FAR (2012) rekommenderar att revisorn ändrar eller tar fram uppdragsbrevet för att 

påminna klienten om det anses behövligt.  Det är även revisorns ansvar att avgöra om 
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det behövs skickas ut ett nytt uppdragsbrev när en ny period börjar. Enligt FARs 

rekommendation är det revisorns uppgift att se till att klienten införstådd med 

revisionens inriktning, omfattning och syfte. Finns det något som tyder på att så inte är 

fallet bör revisorn vidta åtgärder och eventuellt skicka ut ett nytt uppdragsbrev. (FAR 

2012)  

 

Resultaten för denna hypotes visar på att det till viss del stämmer överens med teorin då 

uppdragsbrevet tenderar att uppdatera information som berör uppdragets omfattning och 

på grund av nya förutsättningar. Vi kan dock se att det finns en skillnad mellan empirin 

och framtagna rekommendationer i de fall där respondenterna har svarat att det 

presenteras igen för klient mer sällan än vart fjärde år. Däremot har ett stort antal 

respondenter angivit att uppdragsbrevet presenteras en gång om året vilket är mer 

förenligt med FARs rekommendationer och Pembrokes (2012) tankegångar. Enligt 

teorin tycks det vara nödvändigt att det sker en löpande uppdatering av uppdragsbrevet 

vilket vi inte kan urskilja att så är fallet i den empiriska undersökningen då flertalet 

respondenter svarat att det är endast till mycket liten del som det ändras efter 

underteckning. Vi kan dock se att en förklaring skulle kunna vara att istället för att 

uppdatera ett befintligt uppdragsbrev skrivs ett nytt. Ett uppdragsbrev som uppdateras 

och ändras eventuella förändringar kan tyda på att dokumentet finns till för att 

underlätta för klientens förståelse för vad förändringarna innebär för revisionen. 

Sammanfattningsvis tycks revisorerna aktualisera uppdragsbrevet i form av en 

presentation vanligtvis en gång om året men vi kan ändå se att det är mycket sällan som 

det sker någon förändring i uppdragsbrevet. Det kan därför inte påstås att 

uppdragsbrevet utvecklas i någon större omfattning efter underskrift av parterna.   

 

Bakomliggande faktorer 

Vi utförde korrelationstester mellan samtliga kontrollvariabler och om uppdragsbrevet 

brukar ändras innehållsmässigt efter att det undertecknats av klient. Det visade enbart 

ett samband med kontrollvariabeln erfarenhet där sambandet var svagt negativt och 

signifikant. Det innebär att en revisor som har lång erfarenhet av revision är mindre 

benägna att ändra innehållet efter att klienten har undertecknat uppdragsbrevet. Att 

revisorer med mindre erfarenhet visar en större vilja till att ändra innehållet skulle 

kunna tyda på att de arbetar mer aktivt med att uppdatera uppdragsbrevet och på så vis 
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mer incitament till att överbrygga förväntningsgapet med hjälp av ett aktuellt 

uppdragsbrev.  

 

7.2 Begränsa revisorns ansvar 

7.2.1 Hypotes 4: Uppdragsbrevet tenderar att innehålla mer information om vad 

revisorn inte ska säkerställa än vad revisorn ska säkerställa 

 

I Tabell 6:11 kan vi se att respondenterna tycker att revisorns säkerställande ligger 

närmst till mycket liten del. Medelvärdet för vad revisorn kan säkerställa hamnade på 

3,24 och vad revisorn inte kan säkerställa hamnade på 3,10 innebär att respondenterna i 

mycket liten utsträckning angav att de främst uppfattar det som att uppdragsbrevet 

behandlar vad revisorn gör jämfört med vad revisorn inte gör.  

 

Enligt teorin ska uppdragsbrevet innehålla information om vilka begränsningar revisorn 

har för att alla parter ska bli nöjda med revisorn arbete (van Son et al. 1982). FAR 

(2012) menar att det är revisorns skyldighet att informera klienten om uppdragsbrevets 

innehåll och det är viktigt att uppdragsbrevet innehåller information om vilket ansvar 

revisorn har i avtalet med klienten. Uppdragsbrevet kan även innehålla information om 

att det finns inneboende risker om att fel inte kommer upptäckas men detta är något som 

inte är nödvändigt att det informeras om utan något som uppdragsbrevet kan innehålla. 

(FAR 2012) Uppdragsbrevet brukar även ofta innehålla en klausul där revisorn 

frånskriver sig ansvar för vissa delar (Shaikh och Talha 2003; Reinstein et al. 2009) 

 

Med utgångspunkt i FARs rekommendation har vi föreställningen att revisorer som 

fokuserar mer på vad de inte ska säkerställa än vad de ska säkerställa upprättar ett 

uppdragsbrev för att det skulle då användas som ett sätt att skriva sig fri från ansvar. 

Den empiriska undersökningen visar dock att revisorerna anser att det är förhållandevis 

jämnt fördelat vilket utrymme de båda delarna får. Vi ser att alternativet som handlar 

om vad revisorn ska säkerställa marginellt får mer utrymme än vad revisorn inte kan 

säkerställa.  

 

För att se om det finns något samband mellan hur respondenterna har svarat på det ena 

påståendet och hur respondenterna har svarat på det andra påståendet gjorde vi ett 
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Spearman rho-test mellan de båda variablerna. Testet visade i Tabell 6:21 att det finns 

ett starkt signifikant samband som är positivt vilket innebär att de respondenter som 

angav ett högt värde på vad revisorn kan säkerställa även angav ett högt värde på vad 

revisorn inte kan säkerställa. Detta borde innebära att respondenterna anser att delarna 

får i princip lika stort utrymme oavsett om det är mycket eller lite. Genom testerna kan 

vi se att enligt vår studie fokuserar inte uppdragsbrevet mer på vad revisorn inte ska 

säkerställa än vad revisorn ska säkerställa. Vi kan för denna hypotes alltså inte bekräfta 

att revisorn på så vis vill begränsa sitt ansvar med hjälp av uppdragsbrevet.   

 

Bakomliggande faktorer 

För båda variablerna ”Kan säkerställa” och ”Inte kan säkerställa” genomfördes 

korrelationstest i förhållande till kontrollvariablerna kön, erfarenhet, kontorschef, 

partner och big four. Vi kunde ur dessa tester urskilja att det inte fanns några samband 

som kunde förklaras genom kontrollvariablerna. En förklaring skulle kunna vara att de 

bakomliggande faktorerna inte gav någon varians. Detta resultat gör det ännu tydligare 

om att respondenterna är enade i sina uppfattningar om att de båda delarna får lika stort 

utrymme och att det inte skiljer sig om de arbetar på en stor eller liten revisionsbyrå.  

 

7.2.2 Hypotes 5: Uppdragsbrevet tenderar att fokusera på klientens skyldighet i 

större grad än revisorns.  

 

Den empiriska undersökningen visade i Tabell 6:12 att den fråga som berörde vem av 

revisorns och klientens ansvar som uppdragsbrevet fokuserar främst på där svar kunde 

fördelas mellan 1 (Klientens ansvar) och 7 (Revisorns ansvar) resulterade 

respondenternas svar i ett medianvärde på 4. Detta visar att revisorerna uppfattar att det 

är jämnt fördelat vems ansvar uppdragsbrevet fokuserar på och att det inte finns någon 

part får större utrymme. Även den fråga som handlade om vilket utrymme revisorns och 

klientens ansvar får i uppdragsbrevet visar en jämn fördelning där revisorerna anser att 

de får mellan 11-20 procent vardera.  

 

För att revisorer ska kunna minimera risken för eventuella missförstånd belyser teorin 

vikten av att tydliggöra vilka ansvarsområden revisorn och klienten har (Shaikh och 

Talha 2003). Det finns även teori som stödjer att revisorer bör uppge vilket ansvar som 

åligger klienten. Då uppdragsbrevet ofta brukar innehålla en klausul om de delar som 
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revisorn tar ansvar för (Reinstein et al. 2009) skulle det kunna innebära att revisorn 

tycker det är viktigt att framhäva klientens ansvar. Detta skulle även kunna stödjas av 

FARs rekommendationer som säger att det är revisorns uppgift att se till att klienten blir 

informerad om och förstår sitt ansvar (FAR 2012).  

 

Med utgångspunkt i den empiriska undersökningen och den framtagna teorin kan vi 

urskilja att det finns en viss överensstämmelse dem emellan. Respondenterna har 

angivit att det finns en balans mellan revisorn respektive klientens ansvar i 

uppdragsbrevet ansvarsbeskrivning vilket tyder på att det i regel inte finns någon part 

som det fokuserar främst på. Vår hypotes om att uppdragsbrevet tenderar att fokusera på 

klientens skyldigheter i större grad än revisorns kan därför inte bekräftas då resultaten 

visar att klienten och revisorns ansvar får lika stort utrymme i uppdragsbrevet.  

 

Bakomliggande faktorer 

Vi utförde korrelationstest mellan fördelningen i ansvarsförhållandet och våra 

kontrollvariabler kön, erfarenhet, kontorschef, partner och big four. Vi fann inga 

samband som kan förklara den varians som fanns med hjälp av dessa variabler. Det kan 

visa på att det inte råder någon skillnad i uppfattningen oberoende av respondentens 

egenskaper om att uppdragsbrevet inte fokuserar på någon parts skyldigheter.    

 

7.3 Skapa legitimitet för revisionsprofessionen 

7.3.1 Hypotes 6: Uppdragsbrevet tenderar att innehålla information om 

standarder 

 

Tabell 6:13 visar om det beskrivs utförligt i uppdragsbrevet att revisorerna följer 

rekommendationer där resultatet visar att många av respondenterna uppfattar det som att 

rekommendationer beskrivs utförligt om rekommendationer. På frågan om vilket 

utrymme rekommendationer får i uppdragsbrevet svarade respondenterna i genomsnitt 

1-10 procent. På frågan om vad det är som utformas specifikt för klient valde endast1,9 

procent av de 158 svarande rekommendationer.  

 

Teorin framhäver betydelsen av att revisorer följer normer genom vedertagna 

rekommendationer och standarder (Porter 1993; Lee 1994). Även 

branschorganisationen FAR anser att ett uppdragsbrev kan innehålla hänvisningar till 
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lagar och andra författningar (FAR 2012). De institutionella teoretikerna DiMaggio och 

Powell (1983) menar att politiskt inflytande kan påverka organisationer till en tvingande 

isomorfism som då behöver följa de förväntningar som finns inom den kultur som 

organisationer verkar i. Vi tror att uppdragsbrevets främsta syfte kan bli att följa 

uppställda rekommendationer och regleringar och på så vis ge revisionen acceptans. Ett 

uppdragsbrev som uttryckligen beskriver att rekommendationer används kan också 

fungera som ett legitimitetsskapande dokument på en högre nivå då de genom att ange 

att de följer olika branschorganisationers standarder kan uppvisa för omvärlden att de 

tillämpar vedertagna rekommendationer. På så vis blir uppdragsbreven ett sätt för 

revisorerna att legitimera sig.   

 

Ur det empiriska materialet kan vi urskilja att revisorerna i uppdragsbrevet upplyser om 

de rekommendationer de följer i stor utsträckning men samtidigt beskrivs det sällan 

rekommendationernas innebörd. Detta tyder på att de tycker det är viktigt att informera 

klienten om vilka rekommendationer de ska följa och precis som DiMaggio och Powell 

(1983) beskriver skulle detta kunna tolkas som ett legitimitetsskapande för revision.  

 

Bakomliggande faktorer 

Vi utförde korrelationstester för att se om det finns något samband mellan om 

rekommendationer beskrivs utförligt i uppdragsbrevet i förhållande till 

kontrollvariablerna kön, erfarenhet, kontorschef, partner och big four. Resultatet visade 

dock att den varians som fanns inte kunde förklaras utifrån dessa variabler då testerna 

inte visade något samband och variansen beror därför på andra faktorer än de vi har 

studerat.  

 

7.3.2 Hypotes 7: Uppdragsbrevet tenderar att vara utformat enligt FARs 

standardbrev 

 

Ur den empiriska undersökningen framgick det ur Tabell 6:14 att respondenterna tycker 

att FAR påverkar uppdragsbrevets utformning till, enligt medianvärdet, 90 procent. Det 

fanns dock en relativt hög standardavvikelse på 16,21. 

 

FAR (2012) har utformat ett exempel på hur uppdragsbrevet kan se ut som ska fungera 

som en vägledning och inte en norm då uppdragsbrevet måste vara flexibelt beroende på 

omständigheter och vad som krävs i det enskilda fallet (FAR 2012). 

Revisionsprofessionen skapar gemensamma värderingar mellan de som ingår i 
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professionen för att arbetet ska utföras enligt samma metodik vilket skapar en 

gemensam förståelse och legitimering för yrket. Det är den normativa isomorfismen 

som behandlar hur organisationer styrs av professioner. (DiMaggio och Powell 1983) 

Med detta som utgångspunkt skulle det kunna förklara varför respondenterna i så stor 

omfattning väljer att utforma uppdragsbrevet efter FARs standardbrev då FAR är en 

erkänd branschorganisation i Sverige. Detta skulle kunna tyda på att revisorerna söker 

legitimitet genom att följa FARs standardbrev och det skulle även kunna förklara varför 

uppdragsbreven i stor utsträckning är lika varandra oavsett klient. Då den empiriska 

undersökningen visar att revisorerna väljer att följa FARs standardbrev i stor 

utsträckning utan några större avvikelser leder det till att uppdragsbreven även kommer 

likna varandra. Utifrån resultaten i vår studie och den framtagna teorin ser vi att 

uppdragsbrevet tenderar att vara utformat enligt FARs standardbrev och en möjlig 

förklaring till detta tror vi går att finna i legitimitetssökandet.    

 

Vi valde även att se på vilken påverkan andra rekommendationer, utöver FAR, har på 

utformningen av uppdragsbrevet och studiens resultat visar att respondenterna anser att 

andra rekommendationer påverkar i viss utsträckning då medianvärdet i Tabell 6:14 

visar 10 procent. Med hänsyn till revisorers eventuella legitimitetssökande skulle detta 

kunna bekräfta att uppdragsbrevet verkar som ett dokument för att skapa legitimitet.  

 

Bakomliggande faktorer 

För att se om variansen i variablerna ”FARs påverkan på uppdragsbrevets utformning” 

och ”Andra rekommendationers påverkan på uppdragsbrevets utformning” kunde 

förklaras genom våra kontrollvariabler kön, erfarenhet, kontorschef, partner och big 

four genomförde vi ett antal olika korrelationstester. Vi fann en svag positiv korrelation, 

signifikant på 10 % -nivån, mellan FARs påverkan och kön. Sambandet visar att 

kvinnor i studien tycker att FAR påverkar utformningen av uppdragsbrevet i högre 

utsträckning än männen som utifrån ovanstående diskussion skulle kunna tolkas som att 

kvinnor är mer legitimitetssökande än män. Dock är det en svag korrelation vilket gör 

det svårt att dra några generella slutsatser.  

 

Gällande andra rekommendationers påverkan finns även här ett samband mellan 

variabeln och kontrollvariablerna kön och partner, dock är det svagt negativt korrelerat 

med en signifikans på 10 % -nivån. Är respondenten kvinna anser hon att andra 
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rekommendationer inte påverkar utformningen lika mycket som om respondenten är 

man. Våra tidigare tankegångar kring om att kvinnor är mer legitimitetssökande än män 

kan då ifrågasättas. Samma förhållande gäller för variabeln partner där respondenten 

som är partner tycker att andra rekommendationer påverkar i mindre utsträckning än de 

som inte är partner. Sammanfattningsvis ser vi inga större samband som kan förklara 

variansen i varför det skiljer sig i uppfattningen om FARs eller andra 

rekommendationers påverkan på uppdragsbrevets utformning.  

 

7.4 Förhindra transparens av revision 

7.4.1 Hypotes 8: Uppdragsbrevet tenderar att innehålla minsta möjliga 

information 

 

För att se om uppdragsbrevet tenderar att innehålla minsta möjliga information valde vi 

att se på variablerna ”Om uppdragsbrevet skiljer sig mellan klient” och om ”FARs 

rekommendationer och regleringar påverkar utformandet av uppdragsbrevet”. Tanken vi 

har kring dessa variabler är att om uppdragsbrevet utformas till stor del enligt FARs 

rekommendationer kan det innehålla knapphändig information och om de dessutom inte 

specificeras efter den enskilda klienten borde informationen vara begränsad. I Tabell 

6:15 visar det på ett medianvärde på 90 procent för båda variablerna vilket antyder att 

uppdragsbreven är både utformade efter FARs rekommendationer och regleringar 

samtidigt som det till mycket liten del utformas specifikt för klient. Korrelationstestet 

(Tabell 6:17) visar också ett positivt signifikant samband som innebär att om FARs 

standardbrev påverkar utformningen av uppdragsbrevet i stor utsträckning kommer 

uppdragsbrevet även till stor del se likadant ut oavsett klient och tvärtom. Detta styrker 

vår tanke om att uppdragsbrevet tenderar att innehålla minsta möjliga information. 

 

För att en revisor ska kunna bibehålla sin tystnadsplikt och legitimitet finns det inte 

utrymme för att ingående redogöra för arbetet eller informera om alla som efterfrågas. 

Det krävs alltså att klienten inte har fullständig information om revisionen och det är en 

förutsättning för att revisorn ska kunna genomföra sitt arbete på ett lämpligt sätt. (Power 

1999) Det här skulle kunna förklara varför uppdragsbrevet inte är ett informationsrikt 

dokument som utformas specifikt för att varje klient ska få full förståelse för revisionen. 

Det visar sig också i både förstudien och den empiriska undersökningen att revisorerna 

använder sig i bred utsträckning av FARs standardmall vilket kan tyda på att revisorerna 

väljer att tillämpa standarderna utan att lägga något större fokus på att utforma de 
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specifikt. Eftersom uppdragsbreven tenderar att inte innehålla mycket information tyder 

det på att dess syfte inte är att överbrygga förväntningsgapet mellan revisor och klient 

utan en möjlig förklaring till varför uppdragsbrevet används skulle kunna vara att 

revisorerna vill följa framtagna rekommendationer.  

 

Bakomliggande faktorer 

 

Som tidigare presenterades i avsnitt 7.1.1 föreligger det en negativ korrelation mellan 

big four och i vilken utsträckning uppdragsbreven är lika mellan klienter. Detta innebär 

att de respondenter som angivit att de arbetar på en big four-byrå har svarat att 

uppdragsbreven skiljer sig mer mellan klienter jämfört med övriga byråer. Vi kan även 

urskilja att det finns en svag negativ korrelation mellan variablerna ”FARs påverkan på 

uppdragsbrevet” och big four. Denna korrelation saknar dock signifikans vilket gör att 

vi inte kan dra några slutsatser utifrån det här sambandet. Att big four-byråer utformar 

mer specifika uppdragsbrev kan bero på att de har större kunder men det skulle även 

kunna bero på att big four-byråer inte utvecklar lika bra relationer till sina klienter som 

icke- big four byråer gör (Lawrence et al. 2011). Om icke- big four byråer har en 

närmre relation till sina klienter skulle det kunna påverka uppdragsbrevets omfattning 

och innehåll om de anser att de känner varandra tillräckligt väl och att det därför inte 

behövs läggas någon större energi på uppdragsbrevet. Det här skulle kunna förklara 

varför big four-byråer tenderar att utveckla mer klientspecifika uppdragsbrev.  Studiens 

resultat kan dock inte påvisa att big four- byråer utformar uppdragsbrevet mer enligt 

FARs standardmall än vad icke-big four gör. Vi kan på så vis inte dra några slutsatser 

som säger att big four utformar uppdragsbrevet med minsta möjliga information för att 

på så vis förhindra transparens av revision.     

 

7.4.2 Hypotes 9: Uppdragsbrevet tenderar att vara svårbegripligt för klient 

 

I Tabell 6:16 kan vi konstatera att klienter tenderar att ställa frågor om uppdragsbrevets 

innehåll till mycket liten del. Det klienten främst brukar fråga om berör arvode och 

klientens bundenhet till revisor, avtal och uppsägning.  

 

Enligt teorin är det fördelaktigt om uppdragsbrevet utformas på ett lättförståeligt och 

tydligt sätt så att revisorn kan försäkra sig om att klienten har förstått innehållet i 

dokumentet (Shaikh och Talha 2003). Hellerson och Nest (1967) menar att det är till 
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fördel för båda parterna om de går igenom uppdragsbrevet för att möjliggöra 

förtydliganden kring revisionens innebörd och för att det inte ska vara svårbegripligt för 

klient (Hellerson och Nest 1967). Revision kan vara komplicerat och svårbegripligt för 

klient (Porter 1993) och uppdragsbrevet kan då fungera som ett dokument där 

revisionen förklaras närmare.  

 

Enligt vad som framkom under vår förstudie brukar uppdragsbrevet inte vara 

pedagogiskt utformat för att en utomstående ska ha lätt för att förstå innehållet. Då det 

även enligt studiens resultat framkommer att klienter inte tenderar att ställa frågor om 

uppdragsbrevet i någon större utsträckning kan det tyda på att de antingen har förstått 

dokumentets innehåll och revisionens innebörd, att det inte finns något intresse från 

klientens sida eller att de inte förstår innehållet. Då de vanligtvis ställer frågor om 

arvode eller bundenheten till avtalet, som är områden som ofta behandlas i 

uppdragsbrevet, kan det tyda på att det som står skrivet i uppdragsbrevet är 

svårbegripligt trots genomgång av dokumentet. Hade klienten förstått uppdragsbrevet 

gör vi antagandet att frågorna hade handlat mer om områden som inte behandlas 

utförligt i dokumentet. Eftersom de tenderar att ställa grundläggande frågor kan det 

ifrågasättas om att revisorn har säkerställt att klienten har förstått innehållet, likt Shaikh 

och Talhas (2003) teori förespråkar.  Att uppdragsbrevet tenderar att vara svårbegripligt 

för klient kan tyda på att revisorerna inte arbetar aktivt för att deras förståelse ska öka 

vilket skulle kunna förklaras med att de vill förhindra transparens av revision.  

 

Bakomliggande faktorer 

För att se på om våra kontrollvariabler kön, erfarenhet, kontorschef, partner och big four 

skulle kunna förklara variansen som finns i om klienten tenderar att ställa frågor om 

uppdragsbrevet valde vi att utföra korrelationstester för samtliga kontrollvariabler. 

Testerna visade dock inte på något samband vilket gör att vi med hjälp av dessa 

variabler inte kan förklara variansen.  
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Kapitel 8 – Slutsatser 
 

et avslutande kapitlet redogör för de huvudsakliga resultat som framkommit    

genom den empiriska analysen. Avsnittet börjar med en återkoppling till 

uppsatsens syfte och problemdiskussion för att sedan redovisa de resultat 

som den empiriska analysen har framställt och därigenom besvara studiens 

syfte. Studiens teoretiska och praktiska implikationer samt förslag till fortsatt forskning 

avslutar kapitlet.   

8.1 Slutsatser 

Vår examensuppsats har som syfte att undersöka vilka intressen som påverkar 

upprättandet av uppdragsbrevet. Studien har utgått från de teorier vi skapat som handlar 

om att uppdragsbrevet upprättas för att överbrygga förväntningsgapet, för att begränsa 

revisorns ansvar, för att skapa legitimitet för revisionsprofessionen och för att förhindra 

transparens av revision. Vi valde att genomföra en kvantitativ studie vars empiri 

baserades på en enkätundersökning bland auktoriserade och godkända revisorer.  

 

I vår studie framgår det att uppdragsbrevet enligt våra bedömningar inte upprättas för att 

överbrygga det förväntningsgap som finns mellan klient och revisor. Detta kan vi påvisa 

genom att uppdragsbreven tenderar att inte utformas specifikt för varje klient samt att 

uppdragsbrevet tenderar att inte presenteras grundligt för klient. Vidare gör vi 

bedömningen att uppdragsbrevet tenderar att inte fortsätta utvecklas efter underskrift. Vi 

kan därför inte påvisa att uppdragsbrevet tenderar att överbrygga förväntningsgapet då 

revisorn med hjälp av uppdragsbrevet, enligt Davis och Kelley (1972), ska få klienten 

införstådd med revisionens innebörd. 

 

Utifrån vår empiriska studie har vi svårigheter att avgöra om uppdragsbrevet upprättas 

för att begränsa revisorns ansvar då vi inte kan urskilja att det finns någon större 

skillnad mellan parterna om vems ansvar uppdragsbrevet fokuserar främst på.  Vi har 

fått indikationer på att ansvarsfördelningen i uppdragsbrevet är lika mellan parterna 

vilket tycks stämma överens med vad som beskrivs i teorin. Även FAR (2012) 

framhäver att revisorn bör informera klienten om dennes ansvar vilket vår studie visar 

då klientens utrymme i uppdragsbrevet behandlas i lika stor utsträckning som revisorns. 

D 
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Vi kan därför utifrån det material som presenterats i studien inte dra några slutsatser 

kring huruvida uppdragsbrevet finns till för att begränsa revisorns ansvar. Däremot har 

det framgått ur det insamlade materialet att många av respondenterna anser att 

uppdragsbrevet är ett sätt för revisorn att skriva sig fri från ansvar och att det ska skydda 

revisorn vid eventuella missförstånd. Detta har visat sig då de har fått utrymme att 

skriva om sina egna tankar och åsikter om uppdragsbrevet.  

 

Vidare har vi fått indikationer på att uppdragsbrevet tenderar att innehålla information 

om standarder men att de däremot inte får något större utrymme då de inte beskriver 

rekommendationernas innebörd. Vi har utifrån studien fått antydningar om att 

uppdragsbreven tenderar att utformas enligt FARs standardbrev. Då FARs standardbrev 

används i stor utsträckning kan vi utifrån den framtagna teorin urskilja att det finns 

tecken som tyder på att uppdragsbrevet upprättas för att skapa legitimitet åt 

revisionsprofessionen.  

 

Genom att se på om uppdragsbrevet tenderar att innehålla minsta möjliga information 

kan vi utifrån vår studie se tecken på att uppdragsbrevet är begränsat och inte innehåller 

någon utförlig information. Anledningen är att uppdragsbrevet tenderar att inte vara 

klientspecifikt och dessutom utformat till stor del enligt FARS standardbrev. Däremot 

är det svårare att avgöra om uppdragsbrevet tenderar att vara svårbegripligt för klient då 

klienten tenderar att inte ställa frågor. Detta kan tyda på att klienten har förstått allt men 

även att det är svårbegripligt. En annan synvinkel kan även vara att klienten är likgiltig 

inför uppdragsbrevet och därför inte lägger någon energi på att förstå det. Med 

utgångspunkt från detta kan vi inte avgöra om det finns en medveten tanke bakom att 

det innehåller minsta möjliga information eller att det ska vara svårbegripligt för klient 

för att förhindra transparens av revision.  

 

Sammanfattningsvis gör vi bedömningen utifrån vår studie att uppdragsbrevet inte 

upprättas för att överbrygga förväntningsgapet mellan revisor och klient men att det 

däremot finns tecken på andra intressen som påverkar upprättandet. Utöver att det finns 

en ISA (210) standard som reglerar att uppdragsbrevet ska upprättas kan vi se 

antydningar som visar på att det finns andra intressen som påverkar upprättandet av 

uppdragsbrevet. Ur de resterande tre propositionerna kan vi urskilja två intressen som vi 

anser har en påverkan på upprättandet, nämligen ansvarsbegränsningar och 
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legitimitetssökande. Vi kan däremot inte se några tecken som styrker antagandet om att 

uppdragsbrevet ska förhindra transparens av revision utifrån den empiriska 

undersökningen.  

 

I den empiriska undersökningen fick respondenterna ange fritt vad de har för tankar 

kring uppdragsbrevet och där har flera angett att de tycker uppdragsbrevet är ett bra 

dokument för att klargöra uppdragets förhållanden. Däremot har desto fler uppgett att 

det enbart är ett dokument som används för att det är ett måste och för att revisorn ska 

kunna skydda sig om klienten är missnöjd. För att citera en av respondenterna:  

 

”En ren formaliaprodukt i mina ögon bara för att revisorn ska ha ryggen fri”. 

 

8.2 Implikationer 

8.2.1 Teoretiska implikationer 

Forskare som studerat förväntningsgapet har ofta fokuserat på de skillnader som finns 

mellan allmänhetens och professionens förväntningar på revisorns roll (Carrington 

2010). För att minska risken för missförstånd finns det en vilja att minska 

förväntningsgapet (Lee et al. 2009) Det här gapet innefattar även det gap som finns 

mellan klient och revisor (Hellerson och Nest 1967) och för att hantera gapet har 

upprättandet av uppdragsbrevet beskrivits som en åtgärd (Shaikh och Talha 2003). I vår 

studie har vi undersökt om uppdragsbrevet överbrygger förväntningsgapet eller om det 

upprättas för att det ska tillgodose andra intressen. Vi ansåg att det fanns en lucka i 

forskningen om uppdragsbrevet då vi inte kunde finna någon tidigare publikation där 

det har forskats om uppdragsbrevets bakomliggande intressen. De artiklar vi fann var 

främst av informativ karaktär och vårt bidrag till teorin blev då att undersöka om 

uppdragsbrevet fyller en funktion i form av att överbrygga förväntningsgapet. Studiens 

resultat och bidrag visar att uppdragsbrevet inte tenderar att överbrygga gapet utan de 

främsta anledningarna till upprättandet är för att begränsa revisorns ansvar och skapa 

legitimitet för revisionsprofessionen.  

 

Studiens bidrag till forskningen om förväntningsgapet är att uppdragsbrevet för 

närvarande inte fungerar som ett sätt att överbrygga förväntningsgapet. Av studien 

framgår det att det med dagens utformning och användning inte verkar finnas något 



 121 

intresse av att överbrygga gapet med hjälp av uppdragsbrevet . Vår studie kan på så vis 

skapa en större medvetenhet hos standardsättande organisationer att det från varken 

revisorns eller klientens sida tycks finnas något intresse av att med hjälp av 

uppdragsbrevet överbrygga förväntningsgapet. Då det finns andra intressen som styr 

upprättandet kan det göra att förväntningsgapet inte får något utrymme och därför är 

inte uppdragsbrevet lämpligt att använda sig av i syfte att överbrygga 

förväntningsgapet.  

 

8.2.2 Praktiska implikationer 

Då uppdragsbrevet är ett hittills outforskat område fanns det inte många tidigare studier 

vi kunde utgå från vilket gör att vår studie kan ge ett bidrag till att informera om 

revisorers attityd gentemot uppdragsbrevet. Studien visar att det inte finns något större 

intresse hos revisorerna att använda sig av uppdragsbrevet i stor utsträckning, eftersom 

de anser att det inte fyller någon större funktion. Därför skulle exempelvis 

branschorganisationer behöva arbeta för att få revisorerna intresserade av att överbrygga 

förväntningsgapet med hjälp av uppdragsbrevet. Ett uppdragsbrev som är bättre 

utformat än vad det är idag skulle kunna göra klienten mer intresserad och dokumentet 

skulle då kunna fylla en större funktion för båda parterna. Skulle intresset öka från 

klientens sida skulle det kunna fungera som en kommunikationskanal, precis som 

Pembrokes (2012) teori framhåller. Revisorerna skulle då kunna tjäna på att gapet 

överbyggs om det leder till färre tvister men eftersom studien visar att det finns en 

möjlighet att revisorerna vill ha kvar förväntningsgapet är det svårt att säga vilket som 

är mest fördelaktigt. Om uppdragsbrevet inte kan fungera som ett effektivt sätt att 

överbygga gapet kanske det vore lämpligt att fundera på om uppdragsbrevet fyller 

någon funktion och istället försöka hitta andra sätt.  

 

Vi tror att studien även kan ha ett praktiskt bidrag i form av att branschorganisationer så 

som FAR kan få en bild av hur deras rekommendationer används. De får då möjlighet 

att se över utformning av standarder för att på så vis kunna göra de mer användbara för 

att överbrygga förväntningsgapet. Vår studie visar att revisorer använder sig i begränsad 

utsträckning av de riktlinjer som FAR (2012) har gett ut om vad uppdragsbrevet kan 

innehålla. Istället använder de sig främst enbart av det som enligt FAR ska vara med i 

uppdragsbrevet . Studien skulle därför kunna bidra med att FAR sätter upp tydligare 
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riktlinjer som kan bidra till att revisorerna upprättar bättre uppdragsbrev i syfte att 

överbrygga förväntningsgapet. Då det i studien har framgått att revisorerna är 

legitimitetssökande skulle en sådan här ändring i rekommendationer förmodligen kunna 

leda till att revisorerna anpassar sig och tar efter de nya rekommendationerna. Dock inte 

i syfte att överbrygga förväntningsgapet utan för att genom att följa eventuella nya 

standarder uppnå legitimitet .  

 

8.3 Förslag till fortsatt forskning 

Tidigare forskning har främst studerat förväntningsgapet och hur det ska kunna 

överbryggas (Hellerson och Nest 1967). Shaikh och Talha (2003) anser att 

uppdragsbrevet kan vara ett sätt att överbrygga gapet men däremot har det inte i någon 

större utsträckning studerats om uppdragsbrevet fungerar som ett instrument för att 

överbrygga förväntningsgapet. Då vår studies syfte var att studera vilka intressen som 

kan påverka upprättandet av uppdragsbrevet valde vi att fokusera på revisorernas 

perspektiv då vi hade en uppfattning om att det var genom dem vi kunde realisera syftet. 

Då studien kan antyda att revisorer upplever att klienten inte har något intresse eller 

förståelse för uppdragsbrevet hade det varit intressant att studera hur klienter uppfattar 

uppdragsbrevet och dess funktion. Därför hade vidare forskning kunnat studera 

uppdragsbrevet ur klienters perspektiv för att kunna få en uppfattning om hur de ställer 

sig till uppdragsbrevet och dess innehåll. Det är något som skulle kunna ge området 

ytterligare dimension genom att öka kommunikationen mellan parterna (van Son et al. 

1982). 

 

Vår studie visade att revisorer till stor del söker legitimitet bland annat genom att följa 

FARs rekommendationer, FAR har på så vis stora möjligheter att påverka revisorer. Då 

FAR sätter upp rekommendationer och riktlinjer om hur uppdragsbrevet bör utformas 

och uppdateras (FAR 2012) hade det därför varit intressant att studera om och hur FAR 

går tillväga för att följa upp effekten av rekommendationerna och hur de efterföljs. En 

sådan studie skulle kunna bidra med att se hur förbättringar av uppdragsbrevet skulle 

kunna ske och på så vis öka klientens förståelse och överbrygga förväntningsgapet.  

 

Då det är ett outforskat område hoppas vi att vår studie har inspirerat till fortsatt 

forskning inom området.  
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Bilaga 1: FARs standardbrev 

 
Text i kursiv stil utgör kommentarer och förklaringar, vilka tas bort i brev till kund. 

Avsnitt inom hakparenteser måste anpassas till det specifika uppdraget.  

 

[Uppdragsbrev för revisionsuppdrag ställs till styrelsen eller representant för 

företagsledningen.] 

 

 

Företag: 

 

Attention: 

 

Adress: 

 

Postnummer Ort: 

 

 

[Ort den DDMMÅÅÅ] 

 

 

Uppdragsbrev för revisionsuppdrag 

 

Revisionsuppdraget 

Vi (jag) har av bolagsstämma i [X AB] fått uppdraget att utföra revision i [X AB]. Vi 

(jag) bekräftar genom detta brev att vi (jag) åtar oss (mig) uppdraget. Uppdraget löper 

under [max 4] räkenskapsår fram till slutet av den årsstämma som ska hållas under 

20XX. 

 

Revisionsuppdraget omfattar: 

 

 Granskning enligt aktiebolagslagen av [X ABs] bokföring och årsredovisning 

samt styrelsens [och verkställande direktörens] förvaltning av bolaget som syftar 

till att ge oss (mig) underlag för vår (min) revisionsberättelse till 

bolagsstämman, 

 Annan granskning och rapportering som det enligt aktiebolagslagen ankommer 

på bolagets revisor att utföra (”lagstadgade tilläggsuppdrag”), 

 Biträde och rådgivning som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning och 

annan jämförbar rådgivning (”revisionsrådgivning”) 

 

Villkor för uppdraget 

Vår (min) revision utförs grundat på förutsättningen att företagsledningen är medveten 

om och förstår sitt ansvar för att upprätta finansiella rapporter som ger en rättvisande 

bild enligt [årsredovisningslagen eller IFRS]. 

   

För revisionsuppdraget gäller i övrigt av FAR, branschorganisationen för revisorer och 

rådgivare, fastställda Allmänna villkor om revision av svenska företag och 

organisationer, bilaga 1. Om uppdraget förnyas och annat inte skriftligen överenskoms 

gäller dessa villkor för det nya uppdraget. 
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[Arvode] 

[Alternativ 1] Om arvode ska debiteras i enlighet med beräkningsgrunderna i FARs 

allmänna villkor, behöver inget anges om arvodet.  

 

[Alternativ 2] Vårt arvode för granskning enligt aktiebolagslagen av Y ABs bokföring 

och årsredovisning samt styrelsens [och verkställande direktörens] förvaltning av 

bolaget avseende de aktuella räkenskapsåren beräknas vara fördelat enligt följande 

……….. [alternativt: Vårt arvode för granskning enligt aktiebolagslagen av Y ABs 

bokföring och årsredovisning samt styrelsens [och verkställande direktörens] 

förvaltning av bolaget avseende de aktuella räkenskapsåren uppgår till ...... enligt den 

offert som avgivits och accepterats av er.]. Detta ”Alternativ 2” ska användas så snart 

någon prisuppgift eller prisuppskattning lämnats till kunden (annat än rena 

timprisuppgifter). Sådant beräknat eller uppskattat arvode ska alltid anges i 

uppdragsbrevet om det inte är uppenbart att en ren och skriftlig accept erhållits på 

offerten. Så snart någon ändring i förhållande till offerten skett, måste arvodet framgå 

av uppdragsbrevet. Följande begränsning kan vara lämplig att ta med i uppdragsbrevet 

vid beräknat arvode.  

Revisionsbyrån vill uppmärksamma Er på att alla beräkningar av arvodets storlek som 

Revisionsbyrån gör endast är uppskattningar vilka grundas på följande förutsättningar.  

 Att verksamhetens omfattning, inriktning och organisation i allt väsentligt är 

stabil och oförändrad jämfört med föregående år. 

 Att förvaltningen i företaget sköts på ett sätt som är förenligt med tillämplig 

associationsrättslig lagstiftning samt, i förekommande fall stagdar eller 

motsvarande bestämmelser. 

 Att system av betydelse för redovisningen är ändamålsenliga, fungerar väl och 

är oförändrade under hela räkenskapsåret. 

 Att den löpande redovisningen är av god standard och att en tillfredsställande 

intern kontroll föreligger under hela räkenskapsåret. 

 Att kontroller i väsentliga redovisningssystem har dokumenterats. 

 Att års- och delårsbokslut är upprättade, avstämda, fullständiga och väl 

dokumenterade samt analyserade av bolaget innan granskningen av dessa 

påbörjas. 

 Att företaget levererar bokslut, årsredovisning och annat underlag för 

granskning i god tid före granskningen eller enligt den tidsplan som anges i 

uppdragsbrevet eller annan överenskommelse. 

 Att företaget och dess företrädare finns tillgängliga för att bistå oss [mig] med 

nödvändig information. 

 Att det inte sker några väsentliga eller omfattande förändringar i de regler som 

är tillämpliga på företagets verksamhet eller revisionsuppdragets utförande. 

 

[Alternativ 3] Arbetet utförs på löpande räkning baserat på nedlagd tid för uppdragets 

genomförande.  

[Debiteringen per timme för våra tjänster är under innevarande räkenskapsår följande: 

[          kr] 
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[          kr]  

Eventuella övriga tjänster utöver revision 

Revisionsuppdraget omfattar inte annan rådgivning som går utöver revisionsrådgivning 

enligt ovan. För sådana tjänster, t.ex. deklarationsbiträde, skatterådgivning och annan 

s.k. ”fristående rådgivning” gäller, om inte särskild uppdragshandling/avtal upprättats, 

FARs Allmänna villkor om rådgivningstjänster, bilaga 2.  

 

Bekräftelse 

Vänligen kontakta undertecknad om ni har några frågor angående innehållet i detta 

uppdragsbrev.  

Vi ber er underteckna detta uppdragsbrev, som upprättats i två exemplar, för att visa 

att ni bekräftar och samtycker till denna överenskommelse. Vi (jag) får särskilt fästa 

er uppmärksamhet på beskrivningen i de allmänna villkoren av företagsledningens 

respektive revisorns ansvar i revisionsuppdraget.  

 

Vi emotser ett exemplar av uppdragsbrevet i retur till [Namn].  

 

Med vänlig hälsning 

 

[Revisionsbyrån] 

 

 

    

Revisor 

Titel 

 

 

Bilaga 1:  FARs Allmänna villkor om revision av svenska företag och 

organisationer (version 2011:1) 

Bilaga 2: FARs Allmänna villkor om rådgivningstjänster (2011:1) 

 

 

 

 

[X AB] 

 

 

          

Namnteckning   Titel 

 

 

       

Namnförtydligande   Datum 

 

 

[Kommentar: Normalt behörig firmatecknare eller VD men även annan med fullmakt 

för bolaget] 
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[Kommentar: Uppdragsbrev för revisionsuppdrag kan även innehålla: 

 åtgärder i samband med planering av revisionen 

 åtgärder för att involvera andra revisorer och specialister 

 åtgärder för att utnyttja internrevisorerna 

 hänvisning till annan korrespondens eller avtal angående 

detaljöverenskommelser avseende planering, arvode, rapporter och åtgärder i 

övrigt.] 
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Bilaga 2: Inbjudan till förstudie 

Hej! 

 

Vi inbjuder Er med anledning av Ert tillhandahållande av tjänsten revision på 

(revisionsbyrån______) i (ort_______) att medverka i en studie om Uppdragsbrevet. Då 

uppdragsbrevets funktion inte tidigare studerats i någon större omfattning är skulle vi 

med Er hjälp kunna bidra med att skapa en djupare förståelse för användningen av 

uppdragsbrevet. Eftersom revisorer i media i vissa fall framställs som ansvariga för 

misstag som sker i samband med företagsskandaler vill vi med den här studien studera 

om uppdragsbrevet kan minska det förväntningsgap som kan uppstå i revisionen.  

 

Genom vår studie hoppas vi kunna ge revisorer en ny möjlighet till att använda 

uppdragsbrevet för att kunna påverka förväntningar och på så vis kunna få klienter mer 

införstådda med vad en revisors uppgifter innebär.  

 

Vi skickar detta mail till Er för att ta reda på om Ni har ett intresse av att delta i denna 

studie. Vi kommer att ringa upp Er den 22 mars för att höra om Ni är intresserade av att 

delta i den här studien. Ert bidrag i studien kommer innebära att svara på frågor om 

uppdragsbrev och eventuellt tillhandahålla brev. Det skulle ha stor betydelse för vår 

studie.  

 

Studien kommer slutligen mynna ut i en examensuppsats för Civilekonomprogrammet 

på Linnéuniversitetet under handledning av professor Sven-Olof Collin. Er medverkan 

kommer behandlas med största konfidentialitet och de uppgifter Ni lämnar kommer inte 

kunna härledas till Er. 

 

Som tack för Ert deltagande kommer Ni att få möjlighet att ta del av resultatet av 

studien, vilket vi hoppas kan vara av intresse för Er. Vi är tacksamma om Ni vill delta! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Marie Rang & Emmeli Andréasson Civilekonomprogrammet Linnéuniversitetet 

 

Kontakt: 

Marie 070-535 99 43  Emmeli 070-821 14 90 

mraur08@student.lnu.se  eanbs09@student.lnu.se 

Sven-Olof Collin 0708-204 77 7 

sven.olof.collin@lnu.se 
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Bilaga 3: Frågor, förstudie 

 
1. Hur ser uppdragsbrevets process ut, med andra ord hur hanterar ni 

uppdragsbrevet? 
 

 

 

2. Kan du berätta mer om utformningen av uppdragsbrevet? 
 

 
a) Vilken information omfattas av brevet? 

 

b) Vilka områden behandlas i brevet? 

  

c) Behandlar brevet uppdragets omfattning? I sådana fall, hur? 

 

d) Innehåller brevet information om ansvarsförhållanden för både revisor och 

klient och i så fall i vilken omfattning för de olika parterna? 

 

e) Innefattar brevet information som beskriver hur själva revisionen utförs? 

Om ja, ge några exempel.  

 

 

3. Vem är det som bestämmer vad som ska inkluderas i uppdragsbrevet? 

 

 

a) Påverkar rekommendationer och regleringar ert användande av brevet och i 

så fall hur? Nämns eventuella rekommendationer i brevet? 

 

b) Till hur stor del utformas ert uppdragsbrev enligt FARs rekommendation? 

(Uppskatta gärna i procent) 

 

4. Utformas uppdragsbrevet specifikt från klient till klient? 

 

 

a) “Om Ja” - På vilket sätt är brevet specifikt från klient till klient? (Ge gärna 

exempel på vad som är specifikt för varje klient) 

 

b)  Varför görs detta? 

 

c) Finns det olika delar som alltid ändras efter klient och i sådana fall vilka? 
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d) “ Om Nej” -Varför inte? 

 

5. Hur och när sker presentationen av uppdragsbrevet för klient? Hur mycket 

tid lägger ni på presentationen?   

 

 

6. Ändras uppdragsbrevets innehåll någon gång efter att det undertecknats? 

 

a) “Om Ja” - Vad är det som ändras och varför? 

 

b) ”Om Nej” - Varför inte? 

 

 

7. Vad händer med uppdragsbrevet efter att det undertecknats och 

presenteras brevet igen efter att det undertecknats? 

 

8. Hur förhåller sig klienten till uppdragsbrevet? 

 

a) Vad brukar de ge för reaktion på brevet? 

 

b) Hur stort intresse visar klienten för brevet? 

 

 

9. Hur ser du i din roll som revisor på uppdragsbrevet? 

 

 

10. Har du några övriga kommentarer kring uppdragsbrevet? 
 

 

 

Tack för ditt svar! 
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Bilaga 4: Inbjudan till deltagande i enkät 

 
Enkät om uppdragsbrevets funktion 
 

Bästa revisor, 

 

 

Vi inbjuder dig med anledning av din roll som revisor att medverka i en enkätstudie om 

uppdragsbrevet. Genom vår studie hoppas vi kunna ge revisorer en ny möjlighet till att 

använda uppdragsbrevet för att kunna påverka förväntningar och på så vis kunna få 

klienter mer införstådda med vad en revisors uppgifter innebär. Avsikten med enkäten 

är att empiriskt undersöka varför ett uppdragsbrev upprättas, hur det utformas och hur 

det hanteras.  

 

Då uppdragsbrevets funktion inte tidigare studerats i någon större omfattning skulle vi 

med din hjälp kunna bidra med att skapa förståelse för användningen av uppdragsbrevet 

och dess funktion. Vår förhoppning med studien är att utreda utformningen av 

uppdragsbrevet samt varför det upprättas och därigenom se om det används på ett 

optimalt sätt eller om det finns förbättringsmöjligheter.  

 

För att resultaten från studien ska få en hög giltighet är det mycket värdefullt att få ta 

del av dina uppfattningar. Vår förhoppning är att du har möjlighet att avvara en stund 

för att fylla i denna enkät. Just ditt svar är viktigt!  

 

Studien utförs inom ramen för vårt examensarbete på Civilekonomprogrammet vid 

Linnéuniversitetet under handledning av professor Sven- Olof Collin. Du ingår i vår 

urvalsgrupp och är därför utvald att ingå i undersökningen. Vi är mycket angelägna att 

få ta del av din kunskap. Resultaten från studien kommer utgöra grunden i vårt 

examensarbete.  

 

Enkätsvaren kommer att behandlas konfidentiellt och presenteras endast i aggregerad 

form där individuella svar inte kan urskiljas. Vänligen fyll i enkäten senast den 23 april.  

 

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta oss via mail eller telefon.   

 

 

Emmeli Andréasson 070-821 14 90        Marie Rang 070-535 99 43 

eanbs09@student.lnu.se  mraur08@student.lnu.se  

         
 

 

Sven-Olof Collin   0708-204 77 7 

sven.olof.collin@lnu.se 
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Bilaga 5: Kodningstabell 

 
 
 

Fråga Svarsalternativ Kodning 

1. Kön Man 
Kvinna 

0 
1 

2. Ålder Öppen fråga Kontinuerlig variabel 
3. Revisionsbyrå Bdo 

Deloitte 
Ernst & Young 
Grant Thornton 
KPMG 
PwC 
Annan 

Dummy:  
0=Arbetar inte på byrån 
1=Arbetar på byrån 

4. Erfarenhet Öppen fråga Kontinuerlig variabel 
5. Kontorschef Nej 

Ja 
0 
1 

6. Partner Nej 
Ja 

0 
1 

7. I hur stor 
utsträckning ser 
uppdragsbreven 
likadana ut, oavsett 
klient? (Procent) 

Öppen fråga Kontinuerlig variabel 

7a. Finns det vissa delar 
i uppdragsbrevet som 
alltid utformas specifikt 
för varje klient? 

Nej 
Ja 

0 
1 

7b. Vad är det som 
utformas specifikt i 
uppdragsbrevet? 

Revisorns ansvar 
Klientens ansvar 
Revisionens innebörd 
Uppdragets omfattning 
Rekommendationer 
Arvode 
Formalia 
Övriga tjänster 
Övrigt 

Dummy:  
0=Har inte svarat 
alternativet 
1=Har svarat alternativet 
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Fråga Svarsalternativ Kodning 

7c. Varför inte? Brevet är standardiserat 
och det räcker 
 
Finns inget behov eller 
intresse 
 
Uppdraget skiljer sig ej 
 
Uppdragsbreven är ett 
nödvändigt ont 
 
Hänvisas istället till de 
allmänna villkoren 
 
Det är tidseffektivt och 
enkelt med generell mall 
 
Det är enbart en skriftlig 
bekräftelse på avtalet 

Dummy: 
0=Har inte svarat 
alternativet 
1=Har svarat alternativet 

8. Av uppdragsbrevets 
totala utrymme, hur 
stor del får de olika 
områden? (Procent) 

Revisorns ansvar 
Klientens ansvar 
Revisionens innebörd 
Uppdragets omfattning 
Rekommendationer 
Arvode 
Övriga tjänster 
Annat 

1=0% 
2=1-10% 
3=11-20% 
4=21-30% 
5=31-40% 
6=41-50% 
7=51-60% 
8=61-70% 
9=71-80% 
10=81-90% 
11=91-100% 

9. Vem av revisorns och 
klientens ansvar 
fokuserar 
uppdragsbrevet främst 
på? 

Klient 
Revisor 

1-7 där  
1= närmst klient 
7= närmst revisor 

9a. Uppdragsbrevet 
behandlar vad revisorn 
KAN säkerställa med 
revisionen 

Till mycket liten del 
Till mycket stor del 

1-7 där 
1=Till mycket liten del 
7=Till mycket stor del 

9b. Uppdragsbrevet 
behandlar vad revisorn 
INTE kan säkerställa 
med revisionen 

Till mycket liten del 
Till mycket stor del 

1-7 där 
1=Till mycket liten del 
7=Till mycket stor del 
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Fråga Svarsalternativ Kodning 

10. I vilken 
utsträckning påverkar 
FARs 
rekommendationer och 
regleringar 
utformandet av 
uppdragsbrevet? 
(Procent) 

Öppen fråga Kontinuerlig variabel 

10a. i vilken 
utsträckning påverkar 
andra 
rekommendationer och 
regleringar, utöver 
FARs, utformandet av 
uppdragsbrevet? 
(Procent) 

Öppen fråga Kontinuerlig variabel 

10b. Beskrivs det 
utförligt i 
uppdragsbrevet att ni 
följer vissa 
rekommendationer? 

Till mycket liten del 
Till mycket stor del 

1-7 där 
1=Till mycket liten del 
7=Till mycket stor del 

11. När presenteras 
innehållet i 
uppdragsbrevet för 
klienten första gången? 

Innan uppdraget 
accepteras 
 
Innan uppdragsbrevet 
skrivs 
 
Under pågående 
förhandling av uppdraget 
 
Innan uppdragsbrevet 
undertecknas av klient 
 
I samband med att 
uppdragsbrevet ska 
undertecknas 
 
Övrigt 

Dummy: 
0=Har inte svarat 
alternativet 
1=Har svarat alternativet 

11a. Hur presenteras 
uppdragsbrevet första 
gången för klient? 

Via brev 
Via e-mail 
Via telefon 
Via personligt möte 
Övrigt 

Dummy 
0=Har inte svarat 
alternativet 
1=Har svarat alternativet 

11b. Hur mycket tid 
läggs på presentationen 
av uppdragsbrevet för 
klient? (minuter) 

Öppen fråga Kontinuerlig variabel 
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Fråga Svarsalternativ Kodning 

12. Tenderar klienten 
att ställa frågor om 
uppdragsbrevets 
innehåll? 

Nej 
Ja, till mycket liten del 
Ja, till liten del 
Ja, till viss del 
Ja, till stor del 
Ja, till mycket stor del 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

12a. Vad brukar 
frågorna handla om? 

Arvode 
 
Uppdragsbrevets syfte 
och innebörd 
 
Ifrågasätter revisorns 
ansvar 
 
Klientens ansvar 
 
Allmänna ansvarsfrågor 
 
Uppdragets omfattning 
 
Varför uppdragsbrevet 
finns 
 
Klientens bundenhet till 
avtalet, revisorn och 
uppsägningstiden 

Dummy 
0= Har inte svarat 
alternativet 
1=Har svarat alternativet 

13. Ändras 
uppdragsbrevets 
innehåll någon gång 
efter att det 
undertecknats? 

Nej, aldrig 
Ja, men mycket sällan 
Ja, men inte så ofta 
Ja, ibland 
Ja, ofta 
Ja, mycket ofta 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

13.a vad är det som 
ändras? 

Revisorns ansvar 
Klientens ansvar 
Revisionens innebörd 
Uppdragets omfattning 
Rekommendationer 
Arvode 
Formalia 
Övriga tjänster 
Tidsplan 
Övrigt 

Dummy 
0= Har inte svarat 
alternativet 
1= Har svarat alternativet 

13b. Varför ändras det? Nya uppdrag eller tillägg 
Förändrad verksamhet 
Nya förutsättningar 
På begäran av klient 
Övrigt 

Dummy 
0= Har inte svarat 
alternativet 
1= Har svarat alternativet 
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Fråga Svarsalternativ Kodning 

13c. Hur används 
uppdragsbrev efter att 
det undertecknats? 

Det tas fram när nytt 
uppdragsbrev ska skrivas 
då det tidigare har löpt ut 
 
Det tas fram när 
uppdragsbrevet måste 
uppdateras angående 
förändringar i 
klientföretaget 
 
Det tas fram löpande 
under uppdragets gång 
 
Det tas fram endast vid 
behov 
 
Övrigt 

Dummy 
0= har inte svarat 
alternativet 
1= Har svarat alternativet 

13d. Ungefär hur ofta 
presenteras 
uppdragsbrevet 
återigen för klienten 
efter att det 
undertecknats? 

Oftare än en gång i 
månaden 
Varje månad 
Var tredje månad 
Var sjätte månad 
En gång om året 
Vartannat år 
Var tredje år 
Vart fjärde år 
Mer sällan än vart fjärde 
år 

1 
 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
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Bilaga 6: Tabeller och diagram 

 

Bilaga 6:1 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

,0 3 1,4 1,4 1,4 

1,0 10 4,5 4,6 5,9 

2,0 13 5,9 5,9 11,9 

3,0 9 4,1 4,1 16,0 

4,0 1 ,5 ,5 16,4 

5,0 65 29,3 29,7 46,1 

7,0 4 1,8 1,8 47,9 

10,0 45 20,3 20,5 68,5 

12,0 1 ,5 ,5 68,9 

15,0 33 14,9 15,1 84,0 

17,0 2 ,9 ,9 84,9 

20,0 4 1,8 1,8 86,8 

22,0 1 ,5 ,5 87,2 

23,0 1 ,5 ,5 87,7 

30,0 17 7,7 7,8 95,4 

45,0 1 ,5 ,5 95,9 

55,0 1 ,5 ,5 96,3 

60,0 5 2,3 2,3 98,6 

120,0 3 1,4 1,4 100,0 

Total 219 98,6 100,0  

Missing System 3 1,4   

Total 222 100,0   
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Bilaga 6:2 

 

 

 

 Vad revisorn INTE kan säkerställa Total 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Vad revisorn KAN 

säkerställa 

1,0 30 2 1 1 0 1 3 38 

2,0 5 24 2 5 3 4 0 43 

3,0 4 3 16 2 9 4 0 38 

4,0 3 5 5 44 1 0 0 58 

5,0 3 4 8 1 7 0 0 23 

6,0 3 3 3 1 0 5 0 15 

7,0 1 0 1 1 0 0 3 6 

Total 49 41 36 55 20 14 6 221 

 

 

 

Bilaga 6:3 
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Bilaga 6:4 

 

 
 

Bilaga 6:5 

 

 
 

1= Nej, aldrig, 5= Ja, ofta 
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Bilaga 6:6 

 

 

 
 

1= Till mycket liten del, 7=Till mycket stor del 

 

 

Bilaga 6:7 

 

 
 

1= Till mycket liten del, 7=Till mycket stor del 
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Bilaga 6:8 

 

 
1= Klient, 7= Revisor 

 

 

Bilaga 6:9 

 

 
1= Till mycket liten del, 7= Till mycket stor del 
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Bilaga 6:10 

 

 

 
 

Bilaga 6:11 
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Bilaga 6:12 

 

 
 

 

1=Nej, 5=Ja till stor del 


