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Sammanfattning 
 
Titel:   Uppdragsbrev – Hur uppfattar revisorer uppdragsbrevet? 
 
Ämne/Kurs:  FEKC 10 Kandidatuppsats, 10 poäng 
 
Nyckelord:  Uppdragsbrev, förväntningsgap, FAR, revision och revisor. 
 
Syfte:  Att undersöka om revisorernas uppfattning om uppdragsbrevet, 

avseende på syfte, innehåll och förhållningssätt ter sig vara olika. 
Som följd härav ska vi även undersöka om det finns skiljaktigheter 
i uppfattningen mellan revisionsbyråerna. 

 
Metod:  Vi har använt oss av en induktiv ansats och således tagit 

utgångspunkt i empirin. Data har samlats in med kvalitativt metod 
i form av personliga intervjuer.  

 
Teori:  Intressenter och uppdragsgivare har olika förväntningar på 

revisorerna, vilket resulterar i ett förväntningsgap dem emellan.  
Uppdragsbrev är en rekommendation som FAR har utarbetat, som 
innehåller allmänna villkor för revision av svenska företag. 
Handlingarna i uppdragsbrevet ska enligt FAR bidra till ett 
minskat förväntningsgap.  

 
Empiri: I vår empiri redovisar vi den information vi erhållit genom 

intervjuer.  
 
Analys:  Man kan uppfatta och urskilja stora avvikelser i revisorernas svar. 

Vid enbart två frågor är alla revisorer eniga. Vi är av den 
uppfattningen att revisorerna är positivt inställda till 
uppdragsbrevets tillkomst. Dock råder det skiljaktigheter om 
uppdragsbrevets innehåll, dess syfte och om klienternas 
uppfattningar. 

 
Slutdiskussion:  Orsaken till avvikelserna i revisorernas svar beror på, enligt oss, 

att revisorerna i vår undersökning har olika uppfattningar om 
uppdragsbrevets funktioner och således menar revisorerna att 
klienterna av denna anledning uppfattar uppdragsbrevet olika 
eftersom varje revisor delger olika anvisningar till sina klienter.   
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1. INLEDNING 
Detta kapitel är en introduktion till uppsatsen. Vi inleder med en presentation av bakgrunden. 
Vidare beskriver vi problemet som var underlaget och orsaken till vår huvudfråga och syftet 
med uppsatsen.  

1.1 Bakgrund 
 
Som blivande ekonomer med specialisering mot redovisning och revision anser vi att det är av 
vikt för oss att skriva en uppsats som behandlar ämnena. Därav har vi valt att skriva inom 
revision och om uppdragsbrevet som är en relativ ny företeelse. 
 
Idag handlar revision mer om att kritiskt granska, bedöma och uttala sig om ett företags 
årsredovisning, bokföring och förvaltning. Revisionen kan öka trovärdigheten för 
årsredovisningen men det kan inte ses som en garanti att företag som går igenom revisionen 
får en gynnsam framtid. Det är företagsledningen som är ansvariga redovisningens upprättelse 
och att inga fel existerar. Väsentlighet och risk styr de områden som revisorn granskar (FAR, 
2006). 
 
Klienter tror ofta att revisorn kontrollerar alla detaljer i företaget medan de själva menar att 
detta är omöjligt och att omgivningen missförstår deras roll och syftet med revisionen (Cassel, 
1996). Detta missförstånd kallas inom revisionen för förväntningsgap (Öhman, 2007). Det 
finns dock fler definitioner på förväntningsgap som presenteras närmare i teori avsnittet. 
 
Ett sätt att försöka minska gapet är genom att upprätta ett uppdragsbrev. Uppdragsbrevet 
infördes som en rekommendation av FAR SRS i Sverige den förste januari 2004. Syftet är att 
minska missförstånd om uppdragets omfattning och det ligger i både klientens och revisorns 
intresse att ett uppdragsbrev upprättas. Uppdragsbrevet bör innehålla revisionens omfattning, 
de villkor som gäller, revisorns ansvar mot klienten, syftet med revisionen samt en bekräftelse 
på att revisorn åtar sig uppdraget (FAR, 2006). 
När en revisor åtar sig ett uppdrag skall densamme upprätta ett uppdragsbrev. På så sätt ska 
klienten klart och tydligt skriftligen förfoga över vad denne har att förvänta sig av sin revisor 
(Ibid). 
 
Det primära målet med denna uppsats är att utforska om och hur revisorer använder sig av 
uppdragsbrevet.  Eftersom uppdragsbrevet är en ny företeelse så finns det bara ett fåtal 
tidigare uppsatser och avhandlingar om ämnet. Därmed tycker vi att ämnet behandlar ett 
tidigare tämligen outforskat område.  
 
Innehållet och undersökningarna var i de tidigare uppsatserna inriktad mot att allmänt 
undersöka vad revisorer och företagare tycker om uppdragsbrevet och om uppdragsbrevet kan 
minska förväntningsgapet mellan revisor och klient.  
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Boija & Philipson (2007) skriver i sin uppsats: ”De stora byråerna var mer positivt inställda 
till uppdragsbrevets betydelse för att minska förväntningsgapet jämfört mot revisorerna från 
de små byråerna”.  
 
Bjelkne, Eriksson & Sjölander (2005) har i sin uppsats kommit fram till att: ”Utifrån 
undersökningen, anser vi att det föreligger skillnader i uppfattningen om uppdragsbrevets 
innebörd”. Vi kan vidare se att Boija & Philipson (2007) i slutet av sin uppsats ger förslag till 
fortsatt forskning där de skriver att ”det skulle vara intressant att utföra en liknande studie 
som vår, men att intervjuer används som datainsamlingsmetod för att se vilka slutsatser som 
kan dras…” 
 

1.2Problemformulering 
 
Upprättar revisorer uppdragsbrev till alla klienter, stora som små? Förstår alla som får 
uppdragsbrevet innehållet och syftet? Inställningen till uppdragsbrevet kan variera både från 
klient samt revisor. Kravet på att utfärda uppdragsbrev har funnits sedan år 2004 vilket 
innebär att problemet är nytt. Utifrån ovanstående resonemang kommer uppsatsen att utgå 
från följande huvudfrågor: 

• Vad anser revisorer om innehållet i uppdragsbrev och om syftet med uppdragsbrevet? 

• Vad anser revisorer om klienternas uppfattning om uppdragsbrevet? 

• Finns det skiljaktigheter i revisorernas uppfattning? 

 

1.3 Syfte 
 
Syftet är att undersöka om revisorernas uppfattning om uppdragsbrevet, avseende på syfte, 
innehåll och förhållningssätt, som uppdragsbrevet, enligt rekommendationen skulle ha. Som 
följd härav ska vi även undersöka om det finns skiljaktigheter i uppfattningen mellan 
revisionsbyråerna. 
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2. METOD 
I metodkapitlet förklaras hur undersökningen är uppbyggd. Vi inleder med att beskriva 
uppsatsens ansats och metodval. Vi förklarar också hur datainsamlingen gått till och 
diskuterar hur vår arbetsgång sett ut. Vi presenterar också en del metodproblem som kan 
komma att uppstå och vad vi gjort för att undvika dessa. Slutligen beskriver vi våra 
avgränsningar och vårt urval. 
 

2.1 Undersökningsansats 
 
Vi har valt att skriva uppsatsen med den empiriska metoden, som vanligtvis benämns som den 
induktiva ansatsen. Till skillnad från den deduktiva ansatsen, som utgår från teorin, tar den 
induktiva ansatsen utgång från empirin. Det positiva med att använda den induktiva ansatsen 
är att undersökningen inte blir styrd av redan existerade teorier, vilket resulterar i fler 
infallsvinklar och ett mera öppet synsätt. Dessutom passar den kvalitativa undersökningen bra 
ihop med ett induktivt synsätt (Backman, 1998). Det som kan ses negativt med denna ansats 
enligt kritiker är problemet att man som människa har väldigt svårt att träda in i en studie utan 
att påverkas av tidigare kunskap och egna värderingar. Men trots kritiken av den induktiva 
ansatsen har vi valt att använda oss av den då vi anser att den bäst passar vår uppsats. 
 

2.2 Metodval 
 
Inom samhällsvetenskapliga ämnen finns det två stycken olika metodiska angreppsätt, den 
kvantitativa och den kvalitativa metoden. Kvantitativa metoden lämpar sig där man önskar 
hantera information från många intervjuobjekt (Andersen, 1998). Kvalitativ forskning har fyra 
principer man bör följa så långt man kan: (1) Närhet till undersökningsenheterna. Man ska 
möta den man intervjuar ansikte mot ansikte för att på så sätt skapa social närhet som leder till 
tillit. (2) Återgivningen av vad som sker ska vara riktig och sann. (3) Uppsatsen bör innehålla 
beskrivningar av händelser som är viktiga för förståelsen av undersökningen. (4) Direkta citat 
bör finnas i uppsatsen som visar revisorns eget uttrycksätt (Holme & Solvang, 1991).   
 
Att välja rätt tillvägagångssätt vid skrivandet är avgörande för att uppnå ett bra resultat. Vår 
uppsats har en kvalitativ karaktär eftersom vi har valt att se på djupet i vår undersökning och 
därmed passar den kvalitativa metoden vårt syfte bäst. (Holme & Solvang, 1991).  
 
För att försöka få en djupare förståelse om hur revisorer förhåller sig till uppdragsbrevet har vi 
valt att intervjua revisorerna med personliga fysiska möten och undersöka om de ser olika på 
uppdragsbrevets syfte, innehåll och funktioner.  
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2.3 Datainsamling och tillvägagångssätt 
 
Vi har i denna studie valt att samla in empirin med hjälp av den kvalitativa metoden i form av 
djupgående personliga intervjuer. Anledningen till att vi valt denna metod är att den passar 
oss bäst genom att vi vill undersöka hur enskilda revisorer uppfattar uppdragsbrevet. Att träffa 
intervjuobjekten ansikte mot ansikte ger oss en bra möjlighet att skapa en bild av situationen 
och verkligen förstå den. Bland det viktigaste med intervjuerna var att ställa följdfrågor och 
försöka få intervjuobjekten att förklara sina resonemang och ståndpunkter. Att använda oss av 
enkätundersökningar, som kännetecknar den kvantitativa metoden, ansåg vi vara för 
opersonligt och inte lika djupgående.  
 
Kvalitativ metod är resurskrävande och tar tid vilket ofta bidrar till att antalet intervjuobjekt 
blir lågt. Att hitta rätt respondenter blir då en mycket viktig uppgift (Jacobsen, 2002).  
Undersökningen består av intervjuer med auktoriserade och godkända revisorer från olika 
stora revisionsbolag. Anledningen är att undersöka om eventuella olikheter i svaren beror på 
bolagens storlek. Det var tänkt att vi från början skulle intervjua minst sex revisorer från olika 
byråer. Men på grund av hög arbetsbelastning och tidsbrist från revisorernas sida kunde bara 
fyra revisorer från fyra olika revisionsbolag ställa upp på en intervju. Revisorernas 
kontaktuppgifter fick vi genom att leta upp studentansvariga vid respektive byrå på deras 
hemsidor.  
 
Arbetet med uppsatsen inleddes med att ta fram en grundläggande frågeställning och problem. 
Detta gjorde vi genom att läsa det som tidigare skrivits om uppdragsbrevet och relevanta 
böcker. Vidare började vi skriva vårt syfte men också med att skriva potentiella intervjufrågor 
då vi visste att det under denna tid förekom hög arbetsbelastning hos revisionsbolagen.  
 
Intervjuobjekten fick våra frågor några dagar innan intervjun då de ville förbereda sig. Enligt 
den kvalitativa metoden så ska inte intervjuobjekten få tillgång till frågorna innan intervjuerna 
då de kan påverka sina svar och således påverka resultatet (Jacobsen, 2002). Vi kände dock att 
vi måste uppfylla deras önskemål för att få en möjlighet till en intervju. Anledningen till att vi 
har frågor i skrift är att vi i grunden ville ställa liknande frågor till revisorerna för att se om 
svaren avviker från varandra och således varför? Vidare fungerade de skriftliga frågorna som 
en slags guide under intervjuerna. Självfallet deltog vi i diskussionerna som uppstod och 
ställde följdfrågor till varje svar. Efter godkännande av alla intervjuobjekt spelade vi in 
intervjuerna på band för att senare analysera dessa.  
 
 
 
 
 
 

5 
 



2.4 Metodproblem och trovärdighetsdiskussion 
 
Efter varje undersökning måste man ställa sig frågan om informationen man erhållit är 
pålitlig. Kvalitén på slutprodukten kan mätas med validitet och reliabilitet.  
 
Validitet: betyder att det som avses undersökas verkligen är det som undersöks. Högre 
validitet innebär en mer trovärdig information (Lundahl & Skärvad, 1994).  
 
Reliabilitet: innebär att mätningen inte påverkas av vem som utför mätningen och att 
intervjuerna sker under samma omständigheter. Reliabilitet är en nödvändig förutsättning för 
en god validitet (Lundahl & Skärvad, 1994).  
 
Vi har genomfört ett antal åtgärder för att försöka nå en högre validitet och reliabilitet. Under 
bearbetningen av intervjufrågorna försökte vi utforma frågor som inte var ledande och inte 
hade möjligheten att påverka intervjuobjekten i någon riktning. Vid första kontakten med 
revisionsbolagen var vi tydliga med att betona vikten av att intervjuobjekten skulle vara 
antingen auktoriserade eller godkända revisorer. Anledningen var att dessa har mer erfarenhet 
inom yrket och kan således ge oss bättre svar på våra frågor. Dessutom klargjorde vi till alla 
intervjuobjekten att de skulle förbli anonyma. Anonymiteten torde resultera i mer ärliga svar 
vilket höjer validiteten i undersökningen.  
 
För att ytterligare öka validiteten och reliabiliteten beslutade vi att göra intervjuerna hos 
intervjuobjekten. Syftet med detta val är att människor tenderar att ha lättare för att tala 
osanning vid exempelvis opersonliga intervjuer som vid en enkätundersökning. Att träffa 
respondenten ansikte mot ansikte ger en mer förtroendeingivande stämning och bättre 
samtalsmiljö. Enligt Jacobsen (2002) medför en annan miljö än intervjuobjektets arbetsplats 
lättare till att det blir mer tidskrävande och därmed kan det orsaka nervositet och ilska hos 
intervjuobjektet vilket kan påverka intervjun på ett negativt sätt.  
 
Vid intervjuerna spelade vi både in samtalen samt antecknade under tiden. Efteråt lyssnade vi 
gemensamt på banden och skrev individuellt ner det väsentliga. Under arbetets gång har vi 
hela tiden försökt koppla ihop teorin med empirin för att på så sett ha en väsentlighet i det vi 
skriver. Samtidigt har vi alltid haft frågeställningen i åtanke. Att arbeta på detta sett höjer 
validiteten i hela uppsatsen (Lundahl & Skärvad, 1994).  
 
Det som kan minska validiteten under intervjuerna är att man fått mer information och blivit 
mer insatt i ämnet vilket kan leda till att man inte ställer samma fråga till ett annat 
intervjuobjekt. Då kan viktig information riskera att försvinna och påverka undersökningen 
negativt (Jacobsen, 2002). För att undvika denna problematik utgick vi från våra grundfrågor 
som vi hade i skrift vid varje intervjutillfälle och ställde dessa i samma ordning till alla 
intervjuobjekt.  
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Ett annat problem som kan uppstå är att vi är ovana vid att utarbeta frågor och genomföra 
intervjuer. Detta skulle kunna leda till att vi inte kunnat få fram väsentlig information vid 
intervjutillfällena. Att bättre kunna leda en intervju hör samman med en högre validitet. 
Dessutom hade vi kunnat öka validiteten i vår undersökning genom att intervjua fler revisorer 
(Jacobsen, 2002). Detta var dock inte möjligt i vårt fall då vi inte fick tag på fler 
intervjuobjekt. 
 

2.5 Avgränsningar och Urval  
 
Eftersom vi ville intervjua revisorerna ansikte mot ansikte valde vi att avgränsa oss till 
revisionsbyråer med kontor i Karlstad. Vi har enbart valt att intervjua revisionsbolag för att på 
så sätt sätta största möjliga fokus på dessa och försöka få en djupare förståelse om hur 
revisorerna förhåller sig till uppdragsbrevet. De fyra revisionsbolag vi har intervjuat är 
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers, Ernst & Young, KPMG och Lindebergs. Vi försökte även 
intervjua Deloitte och några mindre lokala revisionsbolag för att undersöka om de mindre 
bolagen tycker annorlunda än de större. Dessvärre kunde och ville inte dessa ställa upp varpå 
vår empiri utgår från de fyra förstnämnda byråernas svar.  
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3. TEORI 
 
Detta kapitel presenterar den teoretiska referensram som ligger till grund för uppsatsen. Vi 
inleder med att definiera förväntningsgapet. Vidare presenterar vi RS210 och 
uppdragsbrevet. 

3.1 Förväntningsgap  
 
För att tydliggöra hur komplext begreppet förväntningsgap är väljer vi att visa ett flertal 
definitioner av begreppet. När begreppet förväntningsgap inom revision först definierades 
beskrevs företeelsen som en skillnad mellan vad revisorerna och användarna av 
redovisningsinformationen förväntar sig att en oberoende revisor ska uträtta (Cassel, 1996). 
Sedan dess har definitionerna blivit fler och mer komplexa. Öhman (2007) skriver att 
förväntningsgap är skillnader i uppfattning mellan intressenter och revisorer gällande vad 
revisionen levererar och vad den borde leverera. Enligt Öhman (2007) definierar Porter 
(1993) förväntningsgapet som ett gap mellan samhällets förväntningar på revisorers 
fullgörande av sin uppgift såsom det uppfattas av samhället. Då revisorn har en skyldighet att 
tillgodose flera olika intressenters intressen är det naturligt att förväntningsgapet tar sig olika 
uttryck beroende på vems förväntningar som avses (Cassel, 1996). Även om likheterna inte är 
hundraprocentiga mellan olika beskrivningar finns det i flera fall en gemensam kärna i 
begreppet, nämligen att de redovisningsberättigade intressenternas uppfattningar om 
revisionen inte stämmer överens med de uppfattningar som revisorerna har. 
 
Förväntningsgapet är ingen ny företeelse. Det är lika gammalt som revisionsprofessionen, 
men har förändrats i styrka och orsaker i takt med utvecklingen av näringslivet, samhället och 
själva revisionsprofessionen (Johansson, Häckner & Wallerstedt, 2005). Tydligen föreligger 
det skillnader i många olika avseenden mellan vad som i teorin sägs konstituera 
revisorsrollen, hur vissa anser att den istället borde konstitueras, och slutligen hur den i 
praktiken utövas (Cassel, 1996). Dessa skillnader i uppfattningar mellan å ena sida 
allmänheten och olika grupper av intressenter i företagen och å andra sidan revisorerna är 
både en realitet och utgör ett stort pedagogiskt problem. När det uppstår ett förväntningsgap 
mellan företrädare för olika intressen handlar det framför allt om obalans i relationerna och 
olika syn på vad som är rätt och fel (Johansson, Häckner & Wallerstedt, 2005). 
 
Förväntningsgapet delas upp i två delar där den ena delen består av ett utförandegap och den 
andra av ett orimlighetsgap. Utförandegapet beskriver skillnaden mellan vad olika intressenter 
rimligen kan förvänta sig av revisorerna med hänsyn till vad lagar, regler och 
rekommendationer kräver och vad de uppfattar att revisorn uträttar. Orimlighetsgapet relateras 
till orimliga förväntningar, dvs. sådant som inte står i överensstämmelse med gällande 
regelverk (Öhman, 2007). 
 
Ett företags intressenter består av företagets ägare, långivare, bidragsgivare, anställda, 
leverantörer, skattemyndigheter samt övriga myndigheter (Broberg & Lundén, 2002). Som 
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tidigare nämnt så finns det lika många olika typer av förväntningar som det finns intressenter, 
dock är det särskilt viktigt för intressenternas del att revisionen utförs tillräckligt oberoende, 
att revisorerna i större omfattning än idag inriktar sig på att upptäcka förbiseenden och 
oegentligheter, samt att de rapporterar om de ser tecken på problem gällande företagets 
framtida existens (Öhman, 2007). 
 
För att revisionen överhuvudtaget ska ha någon mening måste de som ska ta del av 
granskningen känna ett förtroende för den som granskar företagets ekonomiska information. 
Intressenterna måste känna att revisorn är oberoende och objektiv, i dagsläget är det många 
som tvivlar på revisorns oberoende (Broberg & Lundén, 2002). Intressenterna ifrågasätter 
oberoendet då de tycker att revisorerna på grund av sitt nära samarbete med företagsledningen 
och sitt eget beroende av att få behålla sina uppdrag inte är så oberoende och objektiva som 
intressenterna önskar. En undersökning gjord i Storbritannien visar att både intressenter och 
revisorer ser ekonomiska aspekter som den största faran för att revisorerna ska hamna i en 
beroendeställning. Ett fall där den ekonomiska biten kan spela in är när revisionsbolagen, i 
den hårda konkurrensen, sänker priset på den rena revisionen och istället försöker få in mer 
intäkter genom konsulttjänster för att kompensera ”prisdumpningen” på den rena revisionen. 
Detta kan leda till att revisorn vid eventuella meningsskiljaktigheter med företaget denne 
revidera hamnar i underläge vilket hotar revisorns oberoende (Johansson, Häckner & 
Wallerstedt, 2005). 
 
Ett flertal studier av olika sorters intressenter visar att intressenter i allmänhet vill att 
revisionen är mer inriktad mot att upptäcka felaktigheter och att den håller en högre grad av 
säkerhet i detta avseende än vad revisorerna tycker kan krävas utav dem. För tillfället 
bedömer revisorerna företagets framtid årligen, men empiriska studier visar att intressenter 
vill att revisorerna i en mycket större utsträckning än idag ska bedöma de granskade 
företagens långsiktiga överlevnadsförmåga och rapportera om de ser tecken på problem 
(Öhman, 2007). Intressenterna ser gärna att revisorerna istället för att fokusera på att granska 
företagens hårda, historiska och fragmentariska information hade tagit sig mer tid att granska 
företagens mjuka, framtidsorienterade och rikhaltiga information (Johansson, Häckner & 
Wallerstedt, 2005). 
 
En anledning till att revisorer håller kvar sitt gamla sätt att arbeta fastän intressenterna 
uppenbarligen vill ha en förändring är på grund av den utsatta positionen som en revisor har. 
Om de skulle begå ett misstag riskerar de att förlora sitt uppdrag, de riskerar även att 
disciplinära åtgärder vidtas mot dem och de riskerar att bli stämda och dömda till att utbetala 
skadestånd. För att inte riskera detta söker revisorer efter trygghet, de väljer att göra ”saker 
rätt” framför att göra ”rätt saker”. Därför ser de helst att deras primära uppgift inte förändras 
eller att de får utökade skyldigheter. Revisorer ser helst att de får fortsätta granska samma typ 
av information som de alltid har gjort och använder sig gärna av beprövade metoder i sitt 
arbete. För att öka sin egen trygghet ännu mer väljer de att fullt ut följa olika framtagna 
riktlinjer och på detta sätt kunna hänvisa till att de gör ”saker rätt”. På detta sätt flyttar de över 
en stor del av ansvaret från sig själva som individer till bransch- eller byrånivå, vilket innebär 
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en minskad risk att de personligen ställs till svars vid eventuella problem (Johansson, Häckner 
& Wallerstedt, 2005).    
 
När uppdragsgivaren ser revisorn som sin anställd samtidigt som revisorn också utgör en del 
av bolagsorganet kan uppdragsgivaren börja se revisorn som en del av bolagets internkontroll. 
Det förväntas då av revisorn att denne istället för att kontrollera och se huruvida bolaget följer 
alla regler istället ska se till att alla regler följs. Uppdragsgivaren förväntar sig även att 
revisorns arbete ska bestå mer av revisionsnära tjänster och mindre av den rena revisionen. 
När revisorn inte kan tillgodose uppdragsgivarens olika orealistiska förväntningar uppstår en 
besvikelse hos uppdragsgivaren som oftast uttrycks i form av invändningar mot arvodesnivån 
(Johansson, Häckner & Wallerstedt, 2005).  
 

3.2 Uppdragsbrev och RS210 

3.2.1 Bakgrund 
I början av år 2004 infördes en ny standard för revisorer i Sverige. Den nya 
revisionsstandarden medförde nya ändringar, kommentarer och hänvisningar om revisionen. 
Syftet med RS är att tydliggöra revisionens innehåll och revisorns arbete. Detta för att minska 
missförstånd och förväntningsgap mellan revisor och klient (FAR, 2006). 
FAR har utarbetat rekommendationer avseende uppdragsbrev och allmänna villkor för 
lagstadgad revision av svenska aktiebolag. Till grund för rekommendationerna ligger följande 
skäl: Ett skäl är att med kravet i revisionsstandard i Sverige ska revisorn och klienten 
definiera villkoren för uppdraget (jfr RS 210 villkor för revisionsuppdrag). Ett annat skäl 
sammanhänger med de senaste årens utveckling på marknaden för revisionstjänster vilket 
medfört att revisorn alltmer kommit att framstå som en leverantör av t ex tjänster till 
näringslivet. Denna utveckling har medfört att många köpare av revisionstjänster, både stora 
samt mindre och medelstora företag, införskaffar dessa tjänster genom att begära in offerter 
från revisionsbyråerna. En faktor som drivit på denna utveckling är de bestämmelser i 
aktiebolagen om revisorernas fyraåriga mandattid vilka gäller sedan den 1 januari 1999. 
Ytterligare ett skäl har att göra med den utveckling som ägt rum i Sverige på den senaste tiden 
på området för bolagsstyrning som medfört att kraven på revisorn som bolagsorgan vid sidan 
av övriga bolagsorgan (bolagsstämma, styrelse, VD) blivit mycket tydligare, bl.a. i 
oberoendefrågor. De nämnda förhållandena har gjort det nödvändigt för revisionsbyråerna i 
Sverige att tydliggöra de affärsvillkor – spelregler - som revisorerna och näringslivet (köparna 
av revisionstjänsterna) har att följa.  
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3.2.2 Uppdragsbrevet 
Enligt Revisionsstandard i Sverige, RS, ska revisorn och klienten definiera villkoren för 
uppdraget (jfr RS 210 Villkor för revisionsuppdrag). Uppdragsbrev är en rekommendation 
som FAR har utarbetat, som innehåller allmänna villkor för revision av svenska företag. Det 
kan med andra ord sägas att uppdragsbrev är ett dokument som förekommer mellan revisor 
och klienten innan revisorn åtar sig ett uppdrag. RS 210 har då som krav att revisorn och 
klienten tillsammans ska komma överens om de villkoren som ska gälla för revisionsuppdrag 
(FAR, 2006). 
 
Det ligger i både klientens och revisorns intresse att revisorn skriver ett uppdragsbrev 
(”engagement letter”) för att undvika missförstånd om uppdraget. Uppdragsbrevet och de 
därtill hörande allmänna villkoren dokumenterar och bekräftar att revisorn/revisionsbolaget 
åtar sig uppdraget. Men också revisionens syfte och omfattning samt de särskilda villkor i 
övrigt som skall gälla för uppdraget klargörs.  
 
Uppdragsbrevet utgår från ett ”normalrevisionsuppdrag” i aktiebolag, dvs. där 
revisorn/revisionsbolaget väljs av bolagsstämman på en tid av fyra år.  
Uppdragsbrevets innehåll kan variera en del bland revisorer. Uppdragsbrevet skall exempelvis 
innehålla syfte och omfattning av revision, företagsledningens ansvarsområde, formen för 
rapportering av resultat, kravet på obegränsad tillgång till all bokföring, dokumentation och 
annan information som revisorn måste erhålla (FAR, 2005). 
 
Enlig RS 210 omfattar revisionsuppdraget dels granskning av bokföringen, årsredovisningen 
och förvaltningen i syfte att ge underlag för en revisionsberättelse, dels annan granskning och 
rapportering enligt aktiebolagslagen. Men också granskning av biträde och rådgivning, som 
förekommer av iakttagelser vid sådan granskning, och annan jämförbar rådgivning. 
I uppdragsbrevet hänvisas till de allmänna villkoren, vilka utgör en integrerad del av 
uppdragsbrevet. Syftet är att de allmänna villkoren skall tillämpas i varje revisionsuppdrag 
som en FAR-ledamot, eller dennes byrå, åtar sig. Följaktligen blir de allmänna villkoren en 
del av den goda redovisningssed som varje revisorsledamot i FAR ska följa. Några ändringar i 
villkorsbilagan får därför heller inte göras i anslutning till något enskilt uppdrag.   
De allmänna villkoren innehåller dock avsnitt, eller delar av avsnitt, som inte utan vidare låter 
sig tillämpas undantagslöst i alla aktiebolag. I vissa bolag, särskilt de minsta, är det således 
inte möjligt att upprätthålla de relativt långtgående krav på t.ex. intern kontroll, som de 
allmänna villkoren uppställer. I andra bolag, t.ex. dotterbolag till utländska moderbolag, kan 
det existera koncernövergripande riktlinjer som medför att de allmänna villkoren på någon 
eller några punkter inte heller kan tillämpas fullt ut. Också andra situationer kan tänkas där 
det inte är möjligt eller lämpligt, eller där det kanske rent av är oskäligt att de allmänna 
villkoren tillämpas utan inskränkningar. För dessa fall anges det i uppdragsbrevet att de 
allmänna villkoren gäller med följande tillägg, avvikelser eller förändringar.  
I uppdragsbrevet erinras också om att revisionsuppdraget inte omfattar s.k. fristående 
rådgivning. (FAR, 2006). 
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3.2.3 Uppdragsbrevets föregångare 
RS har ersatt den tidigare Revisionsprocessen och vid en jämförelse mellan dessa, hittar man 
ingen direkt motsvarighet till uppdragsbrevet i Revisionsprocessen. Dock återfinns något som 
kallas för uppdragsorganisation, som i stora drag liknar innehållet i ett uppdragsbrev. 
Avbildningar av uppdragsbrevet kan utläsas ur uppdragsorganisationen där det förekom 
dokumentation om uppdraget och som användes internt för revisionsbyrån för att planera 
arbetet för revisionen (FAR, 2003). Dokumentationen kom alltså inte klienten tillhanda såsom 
uppdragsbrevet gör enligt RS. 
 
Revisorn och klienten kan inte göra annat än att endast komma överens om villkoren för 
uppdraget som ligger inom denna ram. Uppdragsbrevet medför att det sker en dokumentation 
och en bekräftelse av att revisorn åtar sig uppdraget, samt att det anger revisionens syfte och 
omfattning, revisorns ansvar gentemot klienten och formen för den rapportering som kan 
förekomma. (FAR, 2006) 
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4. EMPIRI 

I detta kapitel presenterar vi den empiri som vi har samlat in. Kapitlet inleds med en kort 
presentation av de revisionsbolag vi intervjuat. Vidare gör vi en uppdelning av 
intervjuobjekten och sist följer vår presentation av undersökningen. 

4.1 Beskrivning av revisionsbyråerna 
 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers har i Sverige 3 000 medarbetare vid 125 kontor. Företaget 
har ett tjänsteutbud och en marknadsorienterad organisation som utgår från kundernas behov. 
Företaget erbjuder snabb tillgänglighet, personligt engagemang och bästa kunskap om den 
lokala marknaden. (http://www.pwc.com/aboutus) 

Ernst & Young har i Sverige 1 750 anställda i 72 kontor. Bolaget erbjuder tjänster som 
präglas av integritet, kvalitet och professionalism. Ord som respekt och laganda förknippas 
med byrån.(http://www.ey.com/global/content.nsf/Sweden/Om_EY) 

KPMG har 1 500 medarbetare på 60 orter runtom i landet. Företagets arbete utförs med 
oberoende, integritet, objektivitet och ett etiskt förhållningssätt. KPMG erbjuder 
branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. 
(http://www.kpmg.se/pages/100010.html) 

Lindebergs har 660 anställda vid 33 kontor i Sverige. Företagets vision är att vara 
marknadsledande leverantörer av ekonomiska tjänster till ägarledda företag. 
(http://www.lindebergs.se/Om-oss/) 

För att intervjuobjekten ska förbli anonyma delar vi här upp revisorerna, från Revisor A till 
Revisor D.  

4.2 Intervjuobjektens svar 

Nedan har vi lyft fram de mest intressanta och enligt oss, de mest betydande svaren som kan 
besvara våra huvudfrågor och vårt syfte. Vidare är dessa frågor grunden till diskussionerna 
som uppstod. Som vi tidigare benämnt kan man säga att frågorna fungerade som en slags 
guide för oss så vi inte skulle tappa bort oss allt för mycket under intervjuerna.  

1. Vet era klienter vad ett uppdragsbrev är? 
 
”Uppdragsbrevet är lagstadgat numera så vi måste använda det, alla måste ha det. Tittar du 
på de stora byråerna så har vi alla interna policyn på att alla våra klienter måste få 
uppdragsbrev. Det ska helt enkelt vara med1”. 

                                                 
1 Revisor A, intervju den 25 april 2007. 
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Revisor A anser att en väldigt stor del av hans klienter vet vad ett uppdragsbrev är. Det 
uppseendeväckande i revisorns svar är att denne säger att uppdragsbrevet är lagstadgat. Detta 
stämmer inte då uppdragsbrevet idag är en rekommendation. Det finns en internpolicy inom 
byrån där uppdragsbrev ska utfärdas till alla klienter, 99 procent vet vad ett uppdragsbrev är 
på grund av att de får det.  

Revisor B säger att klienterna naturligtvis vet vad ett uppdragsbrev är med den anledningen att 
många inom sina respektive företag vidarebefordrar uppdragsbrevet till sina kunder. Även 
Revisor B tar lagarna i beaktning: 

”Många av mina klienter vet innebörden av uppdragsbrevet på grund av lagstiftningen”2 

Revisor C tror att de flesta vet vad uppdragsbrevet innebär. Bland revisorns mindre bolag 
kanske inte alla vet vad ett uppdragsbrev är för något, men även där så tycker de flesta att 
uppdragsbrevet är en formalitet. De större bolagen tycker nästan likadant: 

”Bland mina stora klienter ses det som en formalitet och uppdragsbrevet skildrar något de 
redan vet”3. 

Revisor D anser att de stora bolagen oftast vet vad uppdragsbrevet är då de ofta har egna 
ekonomiska avdelningar med många specialister. Om de små bolagen tycker han: 

”De små bolagen har en vag uppfattning om vad uppdragsbrevet är”4. 

2. Anser ni att era klienter förstår innehållet i uppdragsbrevet?  

Revisor A tror att klienterna förstår innehållet. Vidare tycker han att: 

”Uppdragsbrevet är inte så omfattande, bara på två sidor och väldigt enkel text men 
samtidigt tror jag definitivt inte att alla läser det”.   

Samtidigt som revisor A tycker att innehållet i ett uppdragsbrev är enkelt att ta till sig så 
tycker han att man fortfarande kan förenkla språket så verkligen alla förstår.  

Revisor B säger att klienterna inte förstår innehållet. De skriver bara på uppdragsbrevet utan 
större funderingar anser han. 

”De sätter sig aldrig in i det. Jag berättar för dem om innebörden av uppdragsbrevet och de 
förstår nog inte riktigt innehållet då de inte är särskilt intresserade av det”5. 

Revisor B tycker vidare att det är upp till klienterna att läsa in sig på uppdragsbrevet. Han 
säger också att: 
                                                 
2 Revisor B, intervju den 2 maj 2007. 
3 Revisor C, intervju den 3 maj2007. 
4 Revisor D, intervju den 15 maj 2007. 
5 Revisor B, intervju den 2 maj 2007 
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”… de bläddrar igenom snabbt och säger att ”jag litar på dig” för att sedan skriva under för 
att de måste”.  

Revisor C menar att klienterna förstår innehållet i uppdragsbrevet: 

”… ja det gör de nog tror jag, för så himla komplicerat är det inte” 

Vidare menar Revisor C att vitsen med uppdragsbrevet är att förklara rollerna, vilket som är 
revisorns ansvar och vad om är klienternas ansvar.  

”När vi kommer med något nytt till kunden så är det naturligt att vi får förklara vad 
uppdragsbrevet är för något6”.  

Revisor D menar däremot att:  

”Klienterna tolkar nog att det är ett papper som måste finnas som reglerar våra fårhållanden 
men jag tror inte de riktigt vet syftet med det hela”.  

3. Är klienterna intresserade av att få ett uppdragsbrev upprättat? 

Revisor A tycker inte klienterna är intresserade av att skriva ett uppdragsbrev, framförallt inte 
de mindre.  

”Hade jag inte sagt att vi ska skriva på ett uppdragsbrev hade de definitivt inte efterfrågat 
det. Framförallt vet de inte att uppdragsbrevet finns7”. 

Dessutom kommer Revisor A in på att offerter är mer tydliga och bättre än uppdragsbrevet. 
Han vidareutvecklar det: 

”Framförallt de större företagen, där deras önskemål är utöver revisionen, 
skattekonsultationen och allmänna rådgivningen, kan begära in offerter vilka är både 
tydligare och bättre än uppdragsbrevet medans på mindre bolag blir det nästan aldrig 
offertförfrågningar”.  

Revisor B anser inte att klienterna vill skriva uppdragsbrev:  

”Klienterna bryr sig inte det minsta om att skriva uppdragsbrev. De frågar vad uppdragsbrev 
är för något när jag kommer med det i början av uppdraget och då brukar jag säga att det är 
ett avtal som vi ska följa”. 

 Revisor C menar att uppdragsbrevet är bra för klienterna: 

                                                 
6 Revisor C, intervju den 3 maj2007 
7 Revisor A, intervju den 25 april 2007. 
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”Klienterna jublar inte direkt över när man kommer med något nytt som de ska skriva på men 
samtidigt tror jag nog att klienterna känner att de får nytta av uppdragsbrevet”.  

Revisor D tycker däremot följande:  

”Klienterna har inget eget intresse att skriva på uppdragsbrevet utan vi kommer med ett 
papper och de skriver på för att följa alla lagar och regler. De litar på att vi vet vad det hela 
handlar om”. 

4. Brukar era klienter ha förväntningar utöver er arbetsuppgift? 

Revisor A menar att klienterna förstår att revisorerna enligt lagstiftningen ska göra revision 
men ofta ser de också revisorerna som rådgivare. Vidare påstår revisor A att revisorerna, efter 
företagsledaren, kan företaget bäst.  

”Man får som revisor inte göra så mycket längre, det har blivit en stor gränsdragning mellan 
revision och rådgivning8”.  

Revisor A tycker att klienterna har förväntningar utöver revisorernas: 

”I företagarens ögon är inte den duktiga revisorn den som reviderar bäst utan den som 
kommer med bäst skattelösningarna och drar företaget vidare. Många klienter kan känna att 
vi revisorer är där för att jobba för dem och inte vara där som en utomstående granskare”. 

Revisor A menar att det finns en gråzon mellan revisionen och rådgivningen där många 
klienter befinner sig, dvs. de vet inte skillnaden på dessa två begrepp. Detta illustreras i 
nedanstående figur. 

 

Figur 4.1 Om klienters förväntningar9 

 

Revisor B menar att förväntningar utöver revisorns arbetsuppgift förekommer:  

”En del klienter vill att jag ska hjälpa dem med sina personliga deklarationer och hjälpa dem 
med bolagsupplägg och detta handlar inte om revision utan om rådgivning”.  

                                                 
8 Revisor A, intervju den 25 april 2007. 
9 (Ibid) 
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”Dem vill att jag ska hålla kolla på olika lagar som t.ex. de nya lägre arbetsgivaravgifterna 
för ungdomar10”.  

Revisor C tycker också att klienterna har större förväntningar än vad de borde: 

”Naturligtvis finns dessa förväntningar då klienterna vill att man ska hjälpa till med olika 
saker. Utöver revisionen kanske också med bokslut, skatten och deklarationer”.  

Vidare påstår Revisor C att de klienter han jobbat en längre tid med förstår honom och hans 
roll bättre. Men när det gäller enbart revisionsdelen hos de mindre klienterna vidareutvecklar 
han det som att: 

”Tittar man på den strikta revisionsdelen så kan det finnas en hel del missförstånd kan jag 
tro11”.  

Revisor D håller också med resterande revisorer: 

 ”Speciellt de små tror att man ska sköta det mesta åt dem. Och de vet inte att man som 
revisor inte får göra vissa saker. Kunderna vill att man ska göra mycket mer och att revisorn 
ska ordna allt. De vill också att revisorn ska fixa medelsförvaltningen och bokföringen, en 
person som fixar allting”. 

5. Upprättas uppdragsbrevet i samband med ett nytt revisionsuppdrag?  

Revisor A säger att det är intern policy inom byrån att alla klienter ska få ett uppdragsbrev 
men tyvärr skrivs ibland uppdragsbrevet på av klienten i samband med årsredovisningen.  

”Jag tycker att det räcker att utfärda ett uppdragsbrev en gång, sen behöver man aldrig göra 
det mer, det har då fyllt ut sitt syfte12”.  

”Jag brukar upprätta uppdragsbrevet i samband med revisionen. Det är onödigt att göra det 
när jag åtar mig uppdraget. Det är klart att jag skulle kunna utfärda det direkt, men jag 
upplever uppdragsbrevet som något kantigt, det passar inte riktigt in. Det är för formellt. När 
ett företag bjuder in mig för att vara deras revisor kan jag inte bara dra upp ett uppdragsbrev 
för det passar inte in i situationen. Klienten blir förvirrad och undrar vad det ska vara bra till 
då vi redan känner varandra13”. 

Revisor C säger: 

”Ja det gör vi till de flesta klienterna”.  

Revisor D säger att byrån inte skickar ut uppdragsbrev till alla: 
                                                 
10 Revisor B, intervju den 2 maj 2007. 
11 Revisor C, intervju den 3 maj2007. 
12 Revisor A, intervju den 25 april 2007. 
13 Revisor B, intervju den 2 maj 2007. 
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”Vi skickar inte uppdragsbrev till alla mindre företag, men vår vision är att alla ska få det i 
framtiden”.  

6. Ett uppdragsbrev gör klienten mer medveten om revisionens innebörd. 

”Absolut inte, klienten kanske blir lite mer medveten, men i det hela stora så är det en massa 
lagtext som återfinns i aktiebolagslagen. Kanske är det någon punkt i uppdragsbrevet som 
klienten kan ta till sig, men inte i det stora hela14”.  

Revisor B delar samma uppfattning: 

”… nej det stämmer sällan, uppdragsbrevet bidrar inte till att öka medvetenheten hos 
klienterna då innehållet i uppdragsbrevet bara kortfattat tar upp revisorns roll och 
uppgifter”.  

Revisor C däremot tror att de flesta vet vad revision innebär. Men i den mån klienten inte vet 
vad revision innebär borde de läsa och försöka förstå uppdragsbrevet.  

”I den mån revisorn ger sig tid att förklara till klienten vad ett uppdragsbrev är och vad det 
står i det så fungerar det säkert15”.  

Revisor C har aldrig råkat ut för att en klient kommer med eventuella funderingar över 
uppdragsbrevet.  

Revisor D anser likaså att uppdragsbrevet gör klienten mer medveten om revisionens 
innebörd, men samtidigt betonar han hur viktigt det är att förklara uppdragsbrevet för 
klienten. 

 ”Man kombinerar rådgivning och revisionen. Jag tror att i kombination med muntlig 
genomgång så gör uppdragsbrevet nytta till skillnad från att bara skicka ut ett uppdragsbrev, 
då tror jag inte att klienterna skulle förstå. Många orkar inte läsa uppdragsbrevet så det blir 
av vikt att förklara innebörden för klienterna16”.   

 

 

 

 

 

                                                 
14 Revisor B, intervju den 2 maj 2007. 
15 Revisor C, intervju den 3 maj2007. 
16 Revisor D, intervju den 15 maj 2007. 
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7. Övrigt 

Under rubriken övrigt har vi samlat ihop intressanta diskussioner och påståenden som uppstod 
vid intervjuerna.  

Revisor A upplever ingen skillnad mellan tidigare år då uppdragsbrevet inte fanns och idag då 
den finns. Det enda som har hänt enligt honom är att vid införandet av uppdragsbrevet tog han 
några minuter till att förklara för klienten vad uppdragsbrevet innebär. Det förväntas att 
klienten ska ta del av avtalet då de har undertecknat uppdragsbrevet.  

”Man kan förbättra uppdragsbrevet, t ex kan man göra språket lite mindre svårt17”.  

Revisor B säger att uppdragsbrevet är bra för då avgränsar han sig från att göra de uppgifter 
han anlitades för. Samma revisor tycker också att FAR har utfärdat uppdragsbrevet för att visa 
sitt ansvarstagande.  

”Man behöver inte uppdragsbrevet för att minska förväntningsgapet. Uppdragsbrevet 
kommer att utvecklas i framtiden18”.  

Revisor B upprättar inte alltid uppdragsbrev i samband med mindre uppdrag fastän byråns 
interna policy kräver det och RS rekommenderar det. En vanlig kommentar, enligt revisor B, 
är att uppdragsbrevet uppkommit på grund av att revisorerna kommit på det för att ta mer 
betalt. Men i själva verket tycker revisor B att: 

”… egentligen har uppdragsbrevet tillkommit på grund av Enron skandalen, där revisorerna 
så tydligt var inblandade”.  

”Uppdragsbrevet är egentligen ett avtal. Tidigare hade vi en avtalslös relation gentemot 
klienten, man blev vald på en bolagsstämma och skickade in papprena till bolagsverket och 
detta var allt som fanns innan uppdragsbrevet19”.  

Vidare fortsätter revisor B med att säga:  

”Offerter är mycket mer tydliga där det står mer exakt vad som gäller. Uppdragsbrevet 
behöver vi inte ha för att minska förväntningsgapet. Isåfall är offerten mycket tydligare. 
Uppdragsbrevet är tydligt på det sättet att den förklarar vår roll”.  

Revisor C anser att brevet har ett värde.  

”Uppdragsbrevet ska konkretisera att vi revisorer inte får bli för involverade och att det finns 
gränser på vad vi får och inte får göra men däremot ger brevet inte så mycket mer ökat 
förtroende för revisorerna hos klienterna20”. 

                                                 
17 Revisor A, intervju den 25 april 2007. 
18 Revisor B, intervju den 2 maj 2007. 
19 (Ibid). 
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Revisor C tycker också att de mindre bolagen har svårt att urskilja på revision och rådgivning 
då de inte vet skillnaden, därför är det viktigt med dialog, speciellt till de nya kunderna.   

Revisor D tycker att det blir allt viktigare att upprätta uppdragsbrev till klienterna då de har 
svårt att förstå vad en revisor gör. Han tycker också att det bästa hade varit om de mindre 
bolagen hade enskilda lagar och likaså de större bolagen.  

”Vi skrev uppdragsbrev innan år 2004 när jag hade en egen liten byrå, men vi kallade det för 
något annat21”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
20 Revisor C, intervju den 3 maj2007. 
21 Revisor D, intervju den 15 maj 2007. 
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5. ANALYS 

I detta kapitel har vi kopplat ihop vår teori med vår empiri. Kapitlet inleds med en analys av 
svaren från intervjuobjekten och slutligen sätter vi ihop vår undersökning med den aktuella 
referensramen. 

Vi är av den åsikten att alla våra intervjuobjekt uppfattar uppdragsbrevet på olika sätt. Revisor 
D ansåg t e x att de flesta av hans klienter inte förstår syftet med uppdragsbrevet. Har det då 
att göra med att revisorns klienter inte är lika stora som resterande intervjuobjektens? Vi ser 
inte detta som en omöjlighet eftersom större företag tenderar att förfoga över större andel 
högutbildade ekonomer inom sina organisationer. 

Revisorerna yttrar intressanta åsikter i våra undersökningar. Revisor B hävdar att 
uppdragsbrevet inte behövs för att minska förväntningsgapet, vilket är helt tvärtemot FAR:s 
syfte med uppdragsbrevet. Samtidigt tror samma revisor att uppdragsbrevet kommer att 
utvecklas i framtiden. Revisor D menar att det blir allt viktigare med uppdragsbrev och tror att 
framtiden kommer se positiv ut. Revisor A anser att det inte har blivit någon skillnad idag 
efter att uppdragsbrevet uppkommit om man jämför med hur det var innan samtidigt förmodar 
han att uppdragsbrevet kommer att utvecklas i framtiden och på så sätt kanske bidra till en 
positiv förändring. Revisor C menar att uppdragsbrevet ska dra gränserna på vad som är 
revisorns uppgift och vad som inte är dennes uppgift.  

Eftersom RS rekommenderar att ett uppdragsbrev ska utfärdas till alla klienter har de större 
byråerna i vår undersökning en intern policy att uppdragsbrevet ska skickas ut till alla klienter 
vid början av varje nytt uppdrag. Vidare visar vår undersökning att även om flertalet av 
revisorerna inte tror att klienten nämnvärt bryr sig om uppdragsbrev, samt att revisorerna 
själva inte anser att ett uppdragsbrev minskar något förväntningsgap, så skickar de ändå ut det 
då revisorerna vill följa rekommendationer och regler.  

Med hjälp av intervjuerna fick vi bl.a. fram att intervjuobjektens svar på våra frågor inte 
stämde överens med deras allmänna slutsatser om uppdragsbrevet. Vi funderar på om de 
oförenliga svaren bl.a. beror på en eventuell intressekonflikt där revisorn å ena sidan i sina 
delsvar ger uttryck för sina egna åsikter men å andra sidan allmänt säger emot sig själv genom 
att förespråka byråns officiella ståndpunkt i frågan.  

Litteraturstudierna visar att det finns ett förväntningsgap mellan revisorer och klienter. Vi 
menar att våra undersökningar bekräftar denna teori. De revisorer som vi intervjuade är av 
den uppfattningen att deras klienter förväntar sig att de ska hjälpa klienterna med andra saker 
än själva revisionen, exempelvis tjänster såsom rådgivning och skattefrågor. Detta kallas för 
orimlighetsgapet. 

Intervjuobjektens gemensamma erfarenheter visar att det bästa sättet att reducera 
förväntningar är att ha en muntlig dialog med klienterna. Alla våra revisorer ansåg att en 
muntlig dialog leder till en reduktion av förväntningarna hos klienterna, men på grund av 
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tidsbrist hos revisorn och extra kostnader för klienten blir den muntliga diskussionen mellan 
revisorn och klienten inte alltid av om inte klienten själv begär det.  

Vi har i teoriavsnittet skrivit att en eventuell prisdumpning av den rena revisionen kan 
förekomma hos revisionsbolagen i konkurrens om klienterna. För att kompensera den inkomst 
de förlorar på grund av prisdumpningen på revisionen måste byråerna försöka generera 
intäkter på annat sätt, bl.a. genom rådgivning. Vi uppfattar att vi fick denna teori styrkt då ett 
av intervjuobjekten nämnde att förväntningar, till viss del, till och med är bra för byrån.  

Representanter från två av byråerna uttryckte sin åsikt om att ett uppdragsbrev inte uppfyller 
syftet med att minska något förväntningsgap. Däremot är de av den uppfattningen att 
uppdragsbrevet uppfyller andra syften som de anser vara viktiga, t.ex. att ett uppdragsbrev 
fungerar som ett avtal, vilket de tycker är bra då förhållandet mellan revisorn och klienten 
tidigare varit avtalslöst. De andra två representanterna säger att uppdragsbrevet rent allmänt är 
bra och uppfyller det syftet som det var tänkt att den skulle uppfylla. Tre av fyra 
intervjuobjekt hade uppfattningar om att tanken med uppdragsbrevet är bra men för att den 
ska uppfylla sitt syfte måste den ges tid till att utvecklas.  

Vi kan sammanfattningsvis uppfatta och urskilja stora avvikelser i revisorernas svar. Vid 
enbart två frågor är alla revisorer eniga, den första frågan med samstämmiga svar är frågan 
om klienterna är intresserade av att utfärda ett uppdragsbrev, där alla svarat nej. Den andra 
frågan där svaren var samstämda var frågan om klienterna har förväntningar utöver revisorns 
arbetsuppgift, där alla revisorer svarat ja.  

Under intervjuerna upplevde vi att revisorernas svar inbringade dubbla budskap, då borde vi 
ställt fler frågor tills vi fick en klar uppfattning över deras åsikter. Detta hade kunnat undvikas 
om vi hade möjlighet till gå tillbaka och intervjua revisorerna en andra gång, då skulle man 
kunna gå igenom deras svar och ställa frågor som ger oss en klar bild av deras uppfattningar.     
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6. SLUTDISKUSSION 

I detta kapitel förs en slutdiskussion kring de resultat som framkommit i analysen. Här ska vi 
också försöka hitta svar på vår problemformulering och infria vårt syfte. Slutligen ges även 
förslag på framtida uppsatser inom området. 

6.1 Diskussion och slutsatser 

Vad anser revisorer om innehållet i uppdragsbrevet och om syftet med uppdragsbrevet? 

Vad anser revisorer om klientens uppfattning om uppdragsbrevet?  

Finns det skiljaktigheter i revisorernas uppfattning? 

Som vi tidigare nämnt i uppsatsen valde vi att intervjua fyra revisionsbolag för att sedan 
undersöka eventuella skiljaktigheter hos dessa beträffande uppdragsbrevets innehåll, syfte och 
om klienters uppfattning. Vi använde kvalitativ undersökningsmetod till vår uppsats och då 
får man inte dra generella slutsatser, vår empiri och analys ger oss dock stöd för att upplysa 
om vad vi kommit fram till.  

Vi anser att vi har fått svar på våra huvudfrågor. Vi har kommit fram till att alla revisorer i vår 
undersökning har en positiv inställning till uppdragsbrevets tillkomst. De skiljaktigheter som 
föreligger mellan intervjuobjekten är beträffande uppdragsbrevets innehåll, dess syfte och om 
klienternas uppfattningar. Orsaken till avvikelserna i revisorernas svar beror på, enligt oss, att 
revisorerna i vår undersökning har olika uppfattningar om uppdragsbrevets funktioner och 
således menar revisorerna att klienterna av denna anledning uppfattar uppdragsbrevet olika 
eftersom varje revisor ger olika förklaringar till sina klienter. 

Revisorerna i vår undersökning anser att en utveckling av dagens uppdragsbrev skulle gynna 
både klienter och revisorer samt föra uppdragsbrevet närmare dess ursprungliga syfte, 
nämligen att minska förväntningsgapet inom revisionen.  

Vidare anser revisorerna i vår undersökning att uppdragsbrevets utveckling kan leda till att 
klienterna får en klarare bild av revisionen då klienterna, enligt intervjuobjekten, i dagsläget 
inte är avsevärt insatta i uppdragsbrevets syfte och innehåll. Detta leder till att klienterna i 
dagsläget inte är särskilt intresserade av att få ett uppdragsbrev och detta resulterar till att 
revisorerna många gånger utfärdar ett uppdragsbrev vid slutet av uppdraget. Enligt RS ska 
revisorn upprätta uppdragsbrev vid starten av uppdraget och enligt vår undersökning 
praktiseras inte detta av alla revisorer.   

Vid intervjuerna upprepade alla revisorer att offerter är bättre och används i mycket större 
utsträckning än vad uppdragsbrevet gör. Vi fick den uppfattningen att offerter är en indirekt 
konkurrent till uppdragsbrevet då, enligt intervjuobjekten, offerten tenderar i att få kunden 
mindre intresserad av att upprätta ett uppdragsbrev. Eftersom, enligt intervjuobjekten, offerter 
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idag är vanligare och fler kunder har kunskaper om dessa än vad de har om uppdragsbrevet, så 
ser vi inget som kan bidra till att uppdragsbrevet blir mer framstående under det kortsiktiga 
perspektivet. Däremot finns det potential för uppdragsbrevet att tillsammans med offerten 
bilda ett väldigt viktigt och informativt dokument i framtiden. Man kan inte förbise det 
faktum att frågan om ”Varför finns uppdragsbrevet när offerter är bättre enligt revisorerna?” 
är väldigt intressant. 

6.1.2 Kritik  

Vi upplever att vi kunde förväntas jämfört offerten med uppdragsbrevet mer ingående. 
Offerten var från början inte tänkt att tas upp överhuvudtaget men eftersom alla revisorer 
belyste dess viktiga funktion och drog paralleller mot uppdragsbrevet fick vi, lite väl sent men 
dock, nämna det som en kort upplysning.  

6.2 Förslag till framtida uppsatser 

Vår undersökning visar att uppdragsbrevet fyller fler funktioner än dess ursprungliga syfte. 
Det hade varit intressant att i framtiden se en djupgående undersökning där författarna 
utforskar vilka fler fördelar uppdragsbrevet, förutom sitt ursprungliga syfte har. 

Vidare hade det varit intressant att se en undersökning där man undersökt om offerter är ett 
bättre alternativ till uppdragsbrevet eller om dessa två tillsammans kan bilda en viktig 
tillämpning. 
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BILAGA 1 
 
Frågor vi använde oss av vid intervjuerna 
 
Vi är tre studenter som läser ekonomprogrammet vid Karlstads universitet. Vi 
skriver examensarbete om uppdragsbrevets. Nedan har vi samlat ett antal frågor 
som vi önskar att ni besvarar enskilt och utifrån egna åsikter. Era svar kommer att 
behandlas anonymt. Vi uppskattar att ni tar er tid att hjälpa oss med vårt 
examensarbete. 
 
Uppdragsbrev 

 
1. Anser ni att klienterna är medvetna om innebörden av revision? 

  
 Ja.........    I stor utsträckning........      Till viss del........      Nej......... 
 
 

2. Vet era klienter vad ett uppdragsbrev är? 
 
 Ja.........    I stor utsträckning........      Till viss del........      Nej......... 
 
 

3. Vet klienterna vad syftet med ett uppdragsbrev är? 
 
 Ja.........    I stor utsträckning........      Till viss del........      Nej......... 
 
   

4. Förklarar ni för era klienter vad uppdragsbrevet innehåller? 
 
 Ja, alltid............    För det mesta.............      Sällan............   Nej........... 
 
 

5. Anser ni att era klienter förstår innehållet i uppdragsbrevet?  
  
 Ja, alltid............   För det mesta.............  Sällan............  Nej............ 
 
 

6. Är klienterna intresserade av att få ett uppdragsbrev upprättat? 
 

Ja.........    I stor utsträckning........      Till viss del........     Nej....... 
  

 
7. Bruka era klienter ha förväntningar utöver er arbetsuppgift? 

 
 Ofta.........              Ibland.............      Sällan..............        Aldrig.......... 
 
 

8. Försöker ni aktivt bidra med att minska förväntningsgapet? 
 



Ja………    Nej………. 
9. Ange 4 stycken effektiva metoder för att förebygga orealistiska förväntningar: 

 
.............................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................. 

 
   

10. Uppdragsbrevet är ett användbart verktyg för att undvika missförstånd om revisionens 
innebörd i förhållandet mellan revisorn och klienten: 
 
Stämmer aldrig.........   Stämmer sällan...........  Stämmer ofta..........  Stämmer alltid............ 
 
Motivera ert svar 
........................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................... 
 
 

11. Uppdragsbrevet upprättas i samband med ett nytt revisionsuppdrag?  
 
 Ofta.........              Ibland.............      Sällan..............        Aldrig..........  
  
 

12. Utfärdas det ett nytt uppdragsbrev för befintliga klienter?  
 

 Ofta.........              Ibland.............      Sällan..............        Aldrig..........  
 
 

13. Följande innehåll finns i vårt uppdragsbrev . (Ja eller Nej) 
 
Att revisorn åtar sig uppdraget ....................................................... 
Revisionens omfattning................................................................... 
Revisorns ansvar ............................................................................. 
Företagsledningens ansvar............................................................... 
Annat ............................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
 

 



 
14. Syftet med ett uppdragsbrev är att. (Ja eller Nej) 

 
Minska förväntningar.................................................................... 
Kartlägga förväntningar................................................................. 
Avslöja förväntningar..................................................................... 
Öka förtroendet............................................................................... 
Annat................................................................................................................................. 
 
........................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................... 
 

 
15. RS:s rekommendationer är tillräckligt utförliga för hur ett uppdragsbrev skall 

utformas? 
 
 Stämmer aldrig.........   Stämmer sällan...........  Stämmer ofta..........  Stämmer alltid............ 
 
 

16. Ett uppdragsbrev gör klienten mer medveten om revisionens innebörd? 
 
 Stämmer aldrig.........   Stämmer sällan...........  Stämmer ofta..........  Stämmer alltid............ 
 
 

17. Ett uppdragsbrev upprättas för att tydliggöra klientens förväntningar? 
 
 Stämmer aldrig.........   Stämmer sällan...........  Stämmer ofta..........  Stämmer alltid............ 
 
 

18. Känner ni att uppdragsbrevet tydliggör er roll som granskare? 
 

            Stämmer aldrig.........   Stämmer sällan...........  Stämmer ofta..........  Stämmer alltid............ 
 
 

19. Orealistiska underförstådda förväntningar är förväntningar som är så självklara att 
klienten inte ens reflekterar över dessa, anser ni att era klienter har sådana 
förväntningar?  

 
Stämmer aldrig.........   Stämmer sällan...........  Stämmer ofta..........  Stämmer alltid............ 
 

 
20. Om ja, anser ni att ni har någon möjlighet att minska deras orealistiska underförstådda 

förväntningar? 
 

Stämmer aldrig.........   Stämmer sällan...........  Stämmer ofta..........  Stämmer alltid............ 
 
 
 
 
 



 
21. Om ja, hur ofta används ett uppdragsbrev för att förbygga klientens orealistiska 

underförstådda förväntningar? 
 
 Stämmer aldrig.........   Stämmer sällan...........  Stämmer ofta..........  Stämmer alltid............ 
  
 

22. Ett uppdragsbrev används för att öka klienters förtroende för revisorn? 
 

Stämmer aldrig.........   Stämmer sällan...........  Stämmer ofta..........  Stämmer alltid............ 
 

 
23. På vilket sätt? 

.......................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................... 

 
Förväntningsgap 
 

24. Kan ni identifiera en situation där förväntningsgap uppstod och hur gick ni till väga 
för att motarbeta 
detta?................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................... 

 
........................................................................................................................................... 
 

25. Hur arbetar ni för att minska förväntningsgapet? (Ja eller Nej) 
 
Upprättar ett uppdragsbrev……………… 
Informerar klienten om vilka faktorer som är mest västentliga att granska…………… 
Muntligt informerar klienten om revision…………….. 
Diskuterar med klienten om revision………………. 
Annat…………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………….. 

  
 
 
 
 

 
 



BILAGA 2 
 
FAR:s mall på uppdragsbrevet 
 
UPPDRAGSBREV 
 
Vi (Jag) har av bolagsstämman i            AB fått uppdraget att utföra revision i            AB. Vi 
(Jag) bekräftar genom detta brev att vi (jag) åtar oss (mig) uppdraget. Uppdraget löper under 
fyra räkenskapsår fram till slutet av den ordinarie bolagsstämma som skall hållas under år 
ÅÅÅÅ. 
 
Revisionsuppdraget omfattar 
 

 granskning enligt aktiebolagslagen av           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 enligt aktiebolagslagen ("lagstadgade 

tilläggsuppdrag"), 
 

 biträde och rådgivning som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning och annan 
jämförbar rådgivning ("revisionsrådgivning"). 

 
För uppdraget gäller bilagda av FAR SRS, branschorganisationen för revisorer och rådgivare, 
fastställda allmänna villkor för lagstadgad revision av aktiebolag (med följande tillägg, 
avvikelser eller förändringar ... ). 
 
Uppdraget omfattar inte annan rådgivning som går utöver revisionsrådgivning. För sådana 
tjänster, t.ex. redovisnings- och deklarationsbiträde, gäller särskilda villkor. 
 
Med vänlig hälsning 
 
REVISIONSBYRÅN X 

 Uppdragets villkor accepteras: 
 

            AB 
 
 

 (underskrift av behörig firmatecknare) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: FAR Förlag AB − Senast ändrad december 2006. För eventuell senare version, se www.farkomplett.se 
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