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SAMMANFATTNING 

I alla dagens företagsformer måste det där ägarens ansvar är begränsat ställas särskilda krav 
över hur resultat och ställning redovisas utåt för företaget. Företagets olika intressenter 
måste inneha ett förtroende för den information som företaget lämnat om sin ekonomiska 
situation samt även på förvaltningen. Ansvaret för detta ligger hos styrelse och VD på 
företaget. Revisorns roll är därmed att kvalitetssäkra den information som företaget lämnat. 
Det finns lagregler för revision och hur den skall utföras, dessa regler är olika för olika 
företagsformers förvaltning, redovisning och bestämmelser, om vilket typ av information 
som skall lämnas om den ekonomiska situationen. Om revision inte skulle utföras i företag 
skulle olika intressenter, såsom banker, leverantörer och kunder, vara tvungna att utföra 
egna kontroller för att skapa trovärdighet till företagets ekonomiska rapportering. Ett 
förväntningsgap uppstår när ett företags intressenter har olika förväntningar på revision och 
inte är medvetna om vad revisorn kan och får göra. För att förhindra ett förväntningsgap 
upprättas ett uppdragsbrev som skall innefatta uppdragets innebörd och vad revisorn avser 
att utföra och granska.  

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vilken roll uppdragsbrevet har för 
revisorer och företag samt om det kan vara ett verktyg för att reducera ett förväntningsgap. 
För att uppnå detta syfte har författarna utfört teoretiska efterforskningar som sedan varit 
utgångspunkt för de intervjuer som genomförts med revisorer och företag. Dessa har 
besvarat frågor som ställts kring detta ämnesområde. Efter sammanställning av intervjuerna 
har författarna till denna uppsats kunnat identifiera var problematiken kring 
förväntningsgapet samt uppdragsbrevet ligger. Därigenom har författarna fått klarhet vart 
och på vilket sätt detta problem härkommer ifrån. Det som främst har kunnat klargöras är 
att företagen inte har vetskap om vad uppdragsbrevets roll och funktion är. Detta grundar 
sig i revisorernas sätt att förmedla uppdragsbrevet.  

 



ABSTRACT 

In all types of company’s today where the owner’s responsibility are limited, they have a set 
of special requirements on how the company’s results and position are presented outward. 
The stakeholders must have confidence for the information that the company leaves about 
its economic situation and also on the administration. The responsibility lies on the 
management and CEO. The auditor's role is thereby to assure the quality on the information 
that the company has given. There is rules of law for audit and how it will be carried out; 
these rules are different for various company shapes' administration, account and 
provisions, about which type of information that will be given about the economic situation. 
If audit would not be carried out in companies would various stakeholders, as banks, 
suppliers and customers, be forced to carry out own quality controls in order to create 
credibility for the company´s economic reporting. An expectation gap arises when a 
company's stakeholders have various expectations on auditing and when the expectations 
do not coincide with what the auditor actually can and is allowed to do. To prevent an 
expectation gap an engagement letter is constituted that shall contain the auditing missions 
significance and what the auditor propose to perform and review. 

The aim with this essay has been to examine which role the engagement letter has for 
auditors and companies and furthermore if the engagement letter is a tool to reduce an 
expectation gap. In order to achieve this aim the authors to this essay have carried out 
theoretical inquiries, and this has later been the starting-point for the interviews that have 
been fulfilled with auditors and companies. These have responded questions which has been 
set around this subject area. After summary of the interviews the authors of this essay have 
been able to identify where problems around an expectation gap and the engagement letter 
lies. Thereby the authors have been able to clarify where and how the problem around this 
subject exists. Furthermore it have been clarified that the companies have a lack of 
knowledge about what the engagement letters role and function is. The main reason is the 
way the auditors mediate the engagement letter to the companies.  
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1. INLEDNING 

Under kapitel ett avser författarna att introducera uppsatsens ämnesområde. Kapitlet 
fortsätter sedan till problemdiskussion och därefter formuleras forskningsfrågor, syfte samt 
studiens avgränsning.  

1.1 BAKGRUND 

År 1895 fastslogs det en lag gällande ett krav på revision för svenska aktiebolags räkenskaper 
och styrelsens förvaltning (Pretch, 2005). Dåtidens förhållanden var dock i högsta grad 
annorlunda i jämförelse med dagens. På den tiden var revisorer inte kvalificerade. Inte 
förrän år 1912 auktoriserades de första revisorerna utav Stockholms Handelskammare. 1983 
infördes lagen om revisionsplikt i samtliga svenska aktiebolag, införandet introducerades 
gradvis under ett antal år. Vid revision krävdes det enligt aktiebolagslagen, härefter ABL, år 
1944 att ett börsnoterat bolag med ett aktiekapital uppgående två miljoner kronor eller mer 
måste använda sig utav en auktoriserad revisor. Den största faktorn som påverkade att 
denna lag om revisionsplikt infördes var för att minska den ekonomiska brottsligheten samt 
att företagens ekonomiska kompetens skulle ökas (ibid).    

Syftet med revision är att kvalitetssäkra information som företag lämnar om sin ekonomiska 
situation och förvaltning (FAR förlag, 2006). För revision finns det lagar och regler gällande 
tillvägagångssätt på olika företagsformers förvaltning samt vilken information som skall 
lämnas. Revisionsarbetet är ytterst viktigt för ägare och dess intressenter såsom 
kreditinstitut och staten (ibid).     

Under de senaste åren har det förekommit en rad företagsskandaler med revisionsfiffel, 
orimliga bonusprogram för högt uppsatta chefer i börsbolag, tvivelaktiga affärer och olika 
former av oetiska eller rent utav brottsliga agerande av styrelser och företagsledningar 
(Johansson, Häckner & Wallerstedt, 2005). Detta har lett till att samhällsorganisationer och 
även enskilda människor har förargats över vad som uppfattas som revisorernas passivitet. 
Allmänheten har betvivlat hur revisorerna har kunnat låta sådant ske utan att slå larm. Är 
inte själva grunden för revisionsprofessionen att visa sitt oberoende, stå för etik och moral i 
sin verksamhet och råda över hög integritet, det är dem som har full insyn i företaget (ibid).  
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1.2 PROBLEMDISKUSSION 

En revisors arbetsuppgift är att planera, granska, bedöma och uttala sig om årsredovisning, 
bokföring och förvaltning (FAR förlag, 2006). Särskilda krav ställs på hur ett företags resultat 
och ställning redovisas utåt i alla företagsformer där ägarnas ansvar är begränsade. Detta på 
grund av att intressenter måste kunna lita på den information företagen lämnar om sin 
ekonomiska situation och förvaltning. Styrelse och VD har ansvaret för denna information 
och det är revisorns roll att kvalitetssäkra informationen för att därigenom öka 
trovärdigheten av företagets finansiella information. Revision kan sägas vara en 
förutsättning för ett väl fungerande näringsliv och samhälle (ibid).  

Revisor är en benämning som innefattar titlarna godkänd respektive auktoriserad revisor, 
dessa titlar är enligt lag skyddade (FAR förlag, 2006). Enligt ABL är en revisors uppgift att 
granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande 
direktörens förvaltning (FAR samlingsvolym, 2008). Granskningen skall vara så ingående och 
omfattande som god redovisningssed kräver. Revisionen görs för att säkerställa att 
årsredovisningen har upprättats i enlighet med gällande lagar och regler samt för att ge en 
rättvisande bild om företagets ställning. När revisorn färdigställt granskningen skall denne 
lämna ansvarsfrihet gentemot företagsledningen, vilket innebär att ledningen ej vidtagit 
åtgärder eller annan misskötsel som skulle leda till ersättningsskyldighet mot företaget 
(ibid). 

Revisionens syfte har från intressenters sida fått en snedvriden uppfattning (Johansson, 
Häckner & Wallerstedt, 2005). Enligt revisorsprofessionens företrädare beror denna 
snedvridna uppfattning på missförstånd om vad revisionens och revisorns uppgift är. Vidare 
menas att orealistiska förväntningar som inte är i linje med regelverket efterfrågas. Dessa 
förväntningar innebär att revisorns uppgift är att lämna ett yttrande om den historiska 
redovisningen enligt årsredovisningslagen, vilket ger en rättvisande bild om företagets 
ekonomi (ibid). Koh & Woo (1998) förklarar att detta förväntningsgap uppstår när revisorer 
och intressenter har olika uppfattningar om vad en revisors uppgift och ansvar samt 
kommunikationen mellan dessa två parter är. Det är då uppenbart att ett gap uppstår då 
intressenters förväntningar inte stämmer överens med vad de erhåller (ibid). Denna 
definition stämmer väl överens med Monroe & Woodliff (1993) som konstaterar att gapet 
uppstår på grund av skillnader mellan vad intressenter och revisorer anser att dess plikt och 
ansvar är.  

Enligt FAR samlingsvolym (2008) skall ett uppdragsbrev upprättas för att missförstånd ej skall 
uppstå mellan parterna, det ligger både i intressentens och revisorns intresse att detta 
upprättas. Uppdragsbrevet upprättas i syfte att bekräfta att revisorn åtar sig uppdraget, 
revisionens syfte och omfattning samt de villkor som kommer att gälla för uppdraget. 
Uppdragsbrevet skall innehålla en definition av revisionsuppdraget som utgår från ABL (ibid). 
Alleyne & Howard (2005) anser att uppdragsbrevet ska innehålla alla relevanta villkor, de 
tjänster de åtagit sig samt ansvarsåtagande från båda parter för det aktuella uppdraget. 
Detta uppdragsbrev möjliggör för revisorn att informera kunder och intressenter vad som 
kommer att granskas (ibid). Tidigare studier har visat att uppdragsbrevet som upprättas inför 
revision är en grund för att minska missförstånd och därmed minska förväntningsgapet 
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mellan revisorer och kunder. Utifrån denna problemdiskussion har följande forskningsfrågor 
tagits fram. 

 

1.3 FORSKNINGSFRÅGOR 

FF1: Vilken roll har uppdragsbrevet enligt revisorer och företag? 

FF2: Kan uppdragsbrevet vara ett verktyg för att reducera förväntningsgapet eller är detta 
dokument enbart en formell handling? 

 

1.4 SYFTE 

Författarna avser att genom en kvalitativ studie undersöka vilken roll uppdragsbrevet har för 
revisorer och företag, detta utöver de lagar och rekommendationer som finns uppsatta. 
Syftet med studien är att även undersöka huruvida uppdragsbrevet kan reducera ett 
förväntningsgap. 

 

1.5 AVGRÄNSNING 

Författarna har valt att avgränsa denna studie till större företag där det finns en separat 
ekonomiavdelning, detta på grund av att det framkommit i tidigare studier att 
förväntningsgapet inte är lika omfattande i mindre företag som i jämförelse med större 
företag med separat ekonomiavdelning. Företag och revisorer har valts att avgränsas till 
norra Sverige.  
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DISPOSITION 

 

Kapitel 1 Inledning: Kapitlet avser att introducera läsaren om uppsatsens ämnesområde. 
Kapitlet övergår sedan till problemdiskussion och därefter formuleras 
forskningsfrågor, syfte samt studiens avgränsning. 

Kapitel 2 Metod: Kapitel två presenterar det arbetssätt som författarna använt vid 
uppsatsens genomförande. Kapitlet inleds med metodsynsätt, 
forskningsstrategi samt litteraturstudie. Därefter förklaras hur författarna valde 
ämnesområdet och metod för datainsamling. Kapitlet avslutas med 
metodproblem som kan uppstå och hur de motverkas.  

Kapitel 3 Teori: Del tre presenterar uppsatsens teoretiska referensram som kommer att 
ligga till grund för arbetet. Kapitlet inleds med definition av uppdragsbrev, 
förväntningar och förväntningsgap. Sedan fortsätter avsnittet med en 
presentation av de teorier som författarna avser att använda. Teorierna 
avslutas sedan med en analysmodell som kommer att användas vid analys och 
slutsats. 

Kapitel 4 Empiri: Under kapitel fyra presenterar författarna det empiriska material som 
insamlats genom semistrukturerade intervjuer. Varje intervju inleds med ett 
kort stycke om respondenten. Sammanfattningarna från intervjuerna utgår 
ifrån intervjuguiden som finns i bilaga 1. 

Kapitel 5 Analys: Detta avsnitt avser att redogöra över hur författarna kopplat samman 
den teoretiska referensramen med det empiriska materialet och sedan en 
analys av detta.  

Kapitel 6  Slutsats: Slutligen redogörs för de slutsatser som författarna kommit fram till 
utifrån avsnittet om analys. Kapitlet innefattar även författarnas egna 
resonemang och funderingar kring ämnet. Slutligen presenteras även förslag till 
fortsatt forskning inom området.  
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2. METOD 
Under kapitel två presenteras det arbetssätt som författarna använt vid uppsatsens 
genomförande. Kapitlet inleds med metodsynsätt, forskningsstrategi samt litteraturstudie. 
Därefter förklaras hur författarna valde ämnesområdet och metod för datainsamling. 
Kapitlet avslutas med metodproblem som kan uppstå och hur de motverkas.  

2.1 METODSYNSÄTT 

Författarna till denna uppsats har valt att genomföra denna studie utifrån aktörssynsättet. 
Aktörssynsättet innebär enligt Arbnor & Bjerke (1994) att undersökningen avser att uppnå 
förståelse istället för att finna förklaringar. Aktörssynsättets huvudsyfte är att uppnå en 
fördjupning inom problemområdet som valts. Utifrån den kunskap som erhålls från 
djupintervjuer, som användes i denna uppsats, ges inslag av att aktörssynsättet är 
individberoende (ibid). Detta kan anses som en nödvändighet för att en djupare förståelse 
om uppdragsbrevets roll samt dess roll som verktyg för att reducera ett möjligt 
förväntningsgap.  

För att avgöra huruvida forskningen anses vara kvalitativ eller kvantitativ måste 
problemområdet definieras och därefter utformas syftet och sedan skapas relevanta 
frågeställningar (Denscombe, 2000). Forskningen delas sedan in i kvalitativ eller kvantitativ 
(ibid). Enligt Christensen, Andersson, Carlsson & Haglund (2001) innebär den kvalitativa 
forskningen en beskrivning av människors handlingar och händelser i ord och text. Metoden 
är beskrivande vilket innebär att den ingående och detaljerat beskriver händelser eller 
människor (ibid). Dess begränsade omfång som omfattar få människor möjliggör grundligare 
beskrivningar och ger studien möjlighet att gå djupare i dess forskning och därmed gör den 
mer sanningsenlig (Denscombe, 2000).  

Då författarna var intresserade av att utreda uppdragsbrevets roll samt om det är ett verktyg 
för att motverka möjliga förväntningsgap valde författarna att genomföra en kvalitativ 
studie. Detta då den kvalitativa studien har sitt fäste i upplevda erfarenheter och genom 
detta hoppas författarna kunna besvara de forskningsfrågor som ställts rörande 
uppdragsbrevet och förväntningsgapet. 

För att koppla teori och empiri samman är det två tillvägagångssätt som finns, deduktion och 
induktion (Jacobsen, 2002). Det deduktiva tillvägagångssättet går ut på att forskaren går från 
teorin till empirin för att se att verkligheten stämmer överens med den teoretiska 
referensramen (ibid). Författarna har valt detta tillvägagångssätt för att erhålla mycket 
information genom att inte studera enbart en omständighet. För att skapa en teoretisk 
referensram har författarna använt litteratur och vetenskapliga artiklar som sedan utgjorde 
grund för att skapa en intervjuguide och som kom att användes vid intervjuerna. 
Intervjuerna var sedan grunden för empirin. Empirin har tillsammans med den teoretiska 
referensramen samt analysmodellen som skapats varit till grund för analyser och slutsatser 
som gjorts.    
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2.2 FORSKNINGSSTRATEGI 

Författarna till denna uppsats har valt att utföra en fallstudie, detta för att i sin 
frågeställning, uppdragsbrevets roll inom revision och dess möjlighet att reducera 
förväntningsgap som kan uppstå mellan revisorer och företag, kunna utföra en djupare 
studie genom intervjuer med företag och revisorer. Detta medförde att författarna kommer 
att utvinna information och få en större förståelse för uppsatsens frågeställningar. Vidare 
menar Patel & Davidsson (2003) att en fallstudie innebär att en undersökning utförs på en 
mindre avgränsad grupp, exempelvis en individ, en grupp individer eller en organisation. Det 
som utmärker fallstudier är dess inriktning på endast en undersökningsenhet (Denscombe, 
2000). Genom att endast inrikta sig på två undersökningsenhet medför detta att företeelser 
kan studeras mer i detalj och djupgående, vilket gör att forskaren upptäcker företeelser som 
ej skulle ha belyst vid en mer ytlig undersökning (ibid).  

2.3 LITTERATURSTUDIE 

Insamling av data kan ske genom primär och sekundärdata. Den primära insamlingen av data 
är data som forskaren själv samlat in genom exempelvis intervjuer. Sekundär insamling av 
data innebär däremot sådant som samlats in genom böcker och vetenskapliga artiklar 
(Arbnor & Bjerke, 1994). 

För att hämta information om ämnet samt kunna genomföra en undersökning inleddes 
studien med en litteratursökning på Luleå Tekniska Universitets biblioteks sökmotor Lucia. 
Detta för att få kunskap inom ämnet samt för att få teoretiskt underlag att grunda studien 
på. De sökord som användes, både i kombination och enskilt, och som gav de bästa träffarna 
var förväntningsgap, expectationgap, revision, auditing, uppdragsbrev, engagement letter, 
rollteori, role theory, institution theory, institutionella teorin, kommunikation, 
communication, förväntingar, expectation. Vidare gjordes sökningar i databaserna Business 
Scource Elite (Ebsco), Emerald Insight samt Social Sciences Citation index. Dessa sökningar 
bestod endast av engelska sökord vilka var auditing, expectationgap, engagement letter, 
institution theory, role theory, Three Pillars, Cognitive Pillar och communication. Dessa 
sökningar resulterade i form av böcker, artiklar och uppsatser om ämnet som sedan kom att 
användas för att få en god uppfattning om ämnet samt de teorier som används för studiens 
genomförande. 

2.4 VAL AV FORSKNINGSOMRÅDE 

Intresset för ämnet i denna uppsats uppkom genom kursen koncernredovisning och revision. 
Kursen innefattade en uppgift att sammanfatta ett avsnitt från kursboken Uppdrag revision; 
SNS förlag samt att ta fram artiklar som även kunde kopplas samman med ämnet kapitlet 
behandlade. Inför uppsatsskrivandet genomförde författarna sökningar på andra uppsatser 
med lika ämnesval. Det framkom att ämnet var väl omskrivet vilket innebar att en ”egen” 
inriktning behövde göras. I uppsatser fanns även förslag till vidare forskning och därigenom 
valde författarna att inrikta sig mot det uppdragsbrev som upprättas i samband med 
revision, vad uppdragsbrevets roll är samt om det är ett verktyg för att reducera eventuella 
förväntningsgap eller om det enbart är ett formellt dokument.  

Efter valet av uppsatsämne slöts kontakt med två auktoriserade revisorer i norra norrland 
som blev intresserade av uppsatsens ämne och ställde upp på intervjuer. Därefter slöts 
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kontakt med två större företag med huvudsäte i Luleå, MAX Hamburgerrestauranger samt 
BDX Företagen. Även med dem bokades två intervjuer. Valet av företag grundades på att 
företagen skulle vara lokaliserade i Luleå Kommun och inneha en egen ekonomiavdelning 
samt vara ett större företag.  

2.5 DATAINSAMLINGSMETOD 

Enligt Denscombe (2000) finns det fyra forskningsmetoder: frågeformulär, intervjuer, 
observation och skriftliga källor. Fördelen med intervjuer är att det ger mer djupgående och 
detaljerad information från ett mindre antal människor. Det är den mest flexibla metoden då 
justeringar kan göras under intervjuerna. Intervjuer ger också en hög svarsfrekvens då de är 
planerade på förhand samt att validiteten ökar genom direktkontakt. Nackdelarna med 
intervjuer är att analysen och sammanställningen av data kan vara tidskrävande samt att 
eventuella inspelningsapparater kan få den intervjuade att inte ge rättvisa svar (ibid).  
 
Författarna har inför intervjuerna sammanställt en semistrukturerad intervjuguide (Se bilaga 
1). En semistrukturerad intervjuguide innebär att intervjuaren har en färdig lista med frågor 
och ämnen som skall behandlas (Patel & Davidsson, 2003). Intervjuaren är inställd på att 
vara flexibel när det gäller frågornas ordning vilket gör att respondenten får mycket 
utrymme att tolka frågorna och svara på dessa samt att likartade frågor ställs under 
intervjun. Intervjuguiden har standardiserats för att sammanställningen skall bli lättare och 
att jämförelsen skall förenklas (ibid).  

2.5.1 GENOMFÖRANDE AV INTERVJUER 
En bandspelare användes vid intervjuerna för att förenkla sammanställningen och minska 
missförstånd (Ejvegård, 2003). Med undantag från den intervju som gjordes med MAX 
Hamburgerrestauranger, på grund av att respondenten hellre föredrog att noteringar som 
uppkom under intervjun gjordes. Båda författarna närvarade vid varje intervjutillfälle, detta 
för att ingen information skulle missuppfattas eller glömmas bort. Tre av intervjuerna ägde 
rum öga-mot-öga och en telefonintervju hölls med en auktoriserad revisor. På grund av 
avståndet mellan respondenten och författarna till uppsatsen samt på grund av tidsbrist 
valdes det att hållas en telefonintervju. 

Intervjuerna inleddes med en kortfattad presentation av författarna, deras arbete samt 
genomgången av hur intervjuerna kom att gå tillväga. Därefter ställdes frågor utifrån 
intervjuguiden. Utifrån de svar som uppkom ställdes även ytterligare frågor såsom ”hur, 
varför, när”. Efter intervjuerna sammanställdes det material som samlats in, materialet från 
intervjuerna sammanställdes var för sig. Efter sammanställning har materialet skickats till 
respondenterna för att de skall få möjlighet att korrigera om vi missuppfattat dem samt för 
att lägga till något om de anser att något saknas. Sammanställningen av revisorernas 
intervjuer har gjorts under anonymitet, detta på grund av att de valde att vara anonyma för 
att kunna ge författarna mer sanningsenliga svar. 
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2.6 METODPROBLEM 

Metodproblem uppstår vanligtvis genom mätfel, dessa mätfel kan bero på fel som uppstått, 
oftast genom brister i mätinstrumenten eller att instrumentet ej brukas på rätt sätt 
(Denscombe, 2000). Bristerna i mätinstrumenten samt sättet att använda instrumentet 
beskriver bristerna i validitet samt reliabilitet (ibid).   

Begreppet reliabilitet innebär att det som mäts skall vid ett senare tillfälle kunna upprepas 
och få samma utfall som vid tidigare undersökningar (Christensen, Andersson, Carlsson & 
Haglund, 2001). Detta är endast möjligt ifall ingenting i populationen förändras, alltså 
undersökningar med samma syfte och metod skall ge samma resultat vilket medför att 
undersökningarna blir mer tillförlitliga (Svenning, 2003). Validitet däremot innebär att 
forskaren verkligen mäter det som denne avser att mäta (Ejvegård, 2003). Det handlar om 
trovärdighet, om undersökningen och resultaten överensstämmer med verkligheten och är 
sanningen (Christensen et al).  

2.6.1 RELIABILITET 
För att stärka reliabiliteten i studien har författarna utformat intervjuguiden enligt direktiv 
som Patel & Davidsson (2003) givit, dessa finns under avsnittet om datainsamlingsmetod. 
Intervjuguiden granskades av författarnas handledare Daniel Örtqvist och därefter 
korrigerades det som behövdes. För att inte riskera standardiserade svar vid 
intervjutillfällena har författarna valt att ej skicka intervjufrågorna i förväg. Problemet med 
detta kan vara ifall den intervjuade blir ställd av frågeställningarna om denne inte uppfattar 
frågorna korrekt, därför har författarna varit mycket noga med att frågeställningarna 
utformats så att missuppfattning skall försöka undvikas. Så att ingen information riskerade 
att förbises valde båda författarna att närvara vid varje intervju, även under telefonintervjun 
valde författarna att båda skulle närvara. En svaghet som uppkom under intervjun med 
MAX, var att författarna inte fick lov att spela in intervjun utan istället ta anteckningar. 
Därigenom kan författarna ha missat något som uppkom under intervjun.  

2.6.2 VALIDITET 
Validiteten har stärkts genom att intervjuguiden innehåller mindre ledande frågor vilket 
möjliggör för respondenten att svara fritt och utveckla sina svar. De frågor som innefattade 
begreppsdefinitioner valde författarna att förklara för respondenten så denne får en inblick i 
vad som avses med de olika definitionerna. Därefter har författarna försökt att ej förvränga 
eller missuppfatta det respondenten svarat under intervjuerna, detta genom att återgå och 
lyssna noga på det som bandats under intervjuerna. Uppsatsens validitet kan ha minskats 
genom att den intervjuade inte erhöll tillräckligt med tid under intervjun för att fundera över 
de svar som denne gav på frågorna. Detta kunde ha motverkats genom att skicka 
intervjuguiden innan intervjutillfället.  

2.7 KÄLLKRITIK 

Vid användandet av sekundärmaterial måste tillförlitligheten bedömas, detta bör göras 
kritiskt genom att ta reda på vem som genomfört undersökningen och syftet med 
materialets publicering (Christensen, Andersson, Carlsson & Haglund, 2001). En viktig del är 
också att ta reda på vilken metod som använts i undersökningen, detta på grund av 
undersökningar som kan innehålla snedvriden och felaktig information (ibid).  
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Författarna har valt att i studien referera till vetenskapliga artiklar och böcker för att vara 
säkra på att sekundärmaterialet ej är felaktigt eller snedvridet. De har även varit noggranna 
med att kolla referensförteckningar för att se att materialet varit tillförlitligt. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

Under kapitel tre presenterar författarna uppsatsens teoretiska referensram som kommer att 
ligga till grund för arbetet. Kapitlet inleds med definitioner av uppdragsbrev, förväntningar 
och förväntningsgap. Sedan fortsätter avsnittet med en presentation av de teorier som 
författarna avser att använda. Teorierna avslutas sedan med en analysmodell som kommer 
att användas vid analys och slutsats. 

3.1 UPPDRAGSBREV 

Det grundläggande som gäller mellan revisorer och kunder är att revisorn och kunden skall 
definiera villkoren för vad som överenskommit inför uppdraget (FARs samlingsvolym, 2008). 
De överenskomna villkoren skall sedan dokumenteras i form av ett uppdragsbrev som 
revisorn upprättar. FAR SRS har utarbetat mallar för uppdragsbrev och villkor, dessa kan 
återfinnas i RS 210 villkor för revisionsuppdrag. I bilaga 2 återfinns det principiella innehållet i 
uppdragsbrevet för revision. 

Rosario & Holl (2005) förklarar uppdragsbrevet som ett underskrivet dokument som anför 
och beskriver med ett begränsat språk standarder som är tillämpade i revisionen. 
Uppdragsbrevet skall även innefatta argument till varför revisorer använder de standarder 
de tänker tillämpa i revisionen (ibid).  I likhet med detta antyder Pollins (2007) att 
uppdragsbrevet är en nödvändighet för kommunikationen mellan revisorer och kunder. 
Uppdragsbrevet utformar basen mellan revisorn och kunden som innehåller villkoren i 
yrkestjänsten. Detta dokument kan komma att bli en viktig kontrollfaktor för att bestämma 
vem som bär ansvaret för vad (ibid).  

I denna uppsats kommer författarna att utgå ifrån FARs samlingsvolyms definition samt 
förklaring av uppdragsbrevet och dess innehåll. Detta på grund av att den främst passar till 
uppsatsens ändamål och för att författarna endast valt företag som är etablerade i Sverige.  
Samt för att företagen följer Sveriges lagar och rekommendationer som då är i form av FARs 
samlingsvolym vid revision. 

3.2 FÖRVÄNTNINGAR OCH FÖRVÄNTNINGSGAP  

Biddle (1986) förklarar förväntningar utifrån rollteoretikers perspektiv. Han menar att en del 
rollteoretiker antar att förväntningar kan liknas med normer, medan andra rollteoretiker 
antar att förväntningar kan definieras som tro eller övertygelse och en tredje liknelse är att 
förväntningar kan ses som preferenser eller inställningar. Biddle menar vidare att varje 
synsätt av förväntningar utvecklar betydelsen av roller på olika sätt, därav olika versioner 
och definitioner av rollteorin. Teas (1993) menar att förväntningars mening och definition 
kan variera beroende på vilket ämne och i vilken situation och litteratur ordet används inom. 
Förväntningar kan inom exempelvis servicekvalitets litteratur definieras som ”önskan eller 
begäran av konsumenter, det vill säga vad konsumenterna upplever att en tjänsteleverantör 
bör erbjuda snarare än skulle erbjuda.” Teas menar vidare att förväntningar kan innefatta 
normer och att dessa normer är baserade på tidigare erfarenheter.  
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Förväntningar kan kopplas direkt till det förväntningsgap som kan uppstå mellan revisorer 
och företag. Detta kan förklaras genom att förväntningsgapet är skillnaden mellan vad 
finansiella institut och allmänheten anser om vad revisorns uppgift är samt vad 
revisionsprofessionen anser förväntas av dem under revision (Azary, 2008). Vidare kan 
förväntningsgapet förklaras såsom skillnaderna i förväntningar mellan revisorer och 
allmänhet gällande vad dess uppgifter och vad revisionsrapporterna skall innehålla (Monroe 
& Woodliff, 1993). I likhet med detta förklarar FAR FÖRLAG (2006) att ett förväntningsgap 
uppstår när förväntningarna från olika intressenter på revisorn inte stämmer överens med 
vad revisorn kan och får göra. I nedanstående figur illustreras hur förväntningsgapet uppstår.  

...och då uppstår ett 

FÖRVÄNTNINGSGAP. Ett 

förväntningsgap medför 

missförstånd och oklarhet. 

Förväntningsgapet måste 

slutas till...

Vissa tror att revisorn gör så här mycket.

...genom att god revisionssed 

på sikt utvecklas till att innefatta 

det intressenterna vill ha... 

...och genom att revisorerna 

upplyser intressenterna om 

vad som ingår i god revisionssed.

Men det är god 

revisionssed att göra 

så här mycket..   

Vissa tror att revisorn gör så här mycket.

 

Figur 1. Förväntningsgapet (FAR FÖRLAG, 2006) 

3.2.1 VAL AV TEORIER 
Nedan kommer en redogörelse över de teorier författarna har valt att basera denna 
kvalitativa undersökning på. De teorier som valt att behandlas är rollteorin och den 
institutionella teorin som sedan kommer att förenas till en analysmodell. De två teorier som 
analysmodellen baseras på kan sägas stå i ett motsatt förhållande till varandra då den 
institutionella teorin syftar till att styra individer genom likheter och likriktade beteenden, 
det vill säga genom regler och rekommendationer, medan rollteorins syfte är att 
förväntningar och olikheter påverkar individens handlingssätt. Analysmodellen kommer 
därför påvisa hur de två teorierna står i ett motsatt förhållande till varandra för att därefter 
kunna definiera utifrån vilken teori revisorer och företag agerar. Denna analysmodell är 
därmed utgångspunkten för studiens analys och slutsats. 
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3.3 INSTITUTIONELL TEORI 

Den institutionella teorin kan kopplas till revisorer och företag genom regler och 
rekommendationer som är upprättade för dessa och bör därigenom efterföljas av båda 
parterna. North (1993) beskriver att institutioner är densamma som spelregler i ett samhälle, 
där ett formellare uttryck kan vara, restriktioner som individen sätter upp för att ange 
strukturer för social samverkan. Vidare förklarar North att institutionerna minskar 
osäkerheten genom att bilda struktur och regler i det sociala systemet. Institutionerna 
utgörs därför som vägledning för samspelet individer emellan och detsamma för 
organisationer, samt att de begränsar antalet val för individen samt organisationen (ibid).  

Institutioner inkluderar alla typer av restriktioner som individen skapar för att forma det 
sociala systemet (North, 1993). Dessa är både formella och informella, där formella 
restriktioner kan vara regler upprättade av individen och informella kan vara 
överenskommelser och beteendenormer. Exempel på detta kan vara att institutioner kan 
utvecklas efter hand såsom sedvanerätten men även skapas såsom Förenta Staternas 
konstitution. Institutionella restriktioner omfattar det som de enskilda individerna är 
förbjudna att uträtta samt förhållanden som individer får företa sig. Detta kan då definieras 
såsom, ”de ramar inom vilka det mänskliga samspelet försiggår” (ibid).  

Enligt Scott (2001) är institutioner den sociala strukturen som har uppkommit genom en hög 
grad av resistens. Den institutionella teorin har innebörden, en sammansättning av 
kognitiva, normativa samt reglerande pelare som tillsammans förenar aktiviteter och 
resurser vilket ger stabilitet och mening i det sociala livet (ibid).  

3.3.1 REGLERANDE PELAREN  
Begreppet reglerande pelare innebär möjligheten att etablera regler och sedan kontrollera 
att dessa följs och om nödvändigt hantera påföljder antingen i form av belöning eller 
bestraffning, detta för att förhindra eller uppmuntra kommande handlingar (Scott, 2001). 
Dessa processer utförs genom diffusa informella mekanismer eller genom starka formella 
och tilldelade aktörer såsom polis och domstol (ibid). DiMaggio & Powell (1991) anser även 
dem att den reglerande pelaren innebär lagar och regler som organisationer och individer 
blir förmådda att anpassa sig till.  
 
3.3.2 NORMATIVA PELAREN  
Denna pelare lägger sin vikt på normativa regler som introducerar en normativ, 
värderingsbar samt en obligatorisk dimension till det sociala livet (Scott, 2001). Det 
normativa systemet innefattar både värderingar och normer. Värderingar är ett begrepp för 
det som är att föredra eller det som är önskvärt, dessa kan jämföras med redan existerande 
strukturer och beteenden i samhället.  Normer specificerar hur företeelser skall vara. Vissa 
värderingar och normer är applicerbara på alla individer och vissa individer använder sig 
enbart av ett fåtal som passar dem (ibid). Enligt DiMaggio & Powell (1991) handlar denna 
pelare om normer som organisationer och individer efterlever. Den normativa pelarens 
främsta del är yrkesroller och med detta menar DiMaggio och Powell att staten och 
kommuner standardiserar yrkesroller och sedan bildar normativa regler/normer som de skall 
anpassa sig till och sedan följa.   
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3.3.3 KOGNITIVA PELAREN  
Den kognitiva pelaren handlar enligt DiMaggio & Powell (1991) om att organisationer och 
individer tar efter varandras beteenden och härmar varandra. Detta är vanligt 
förekommande om en organisation eller individ känner osäkerhet inför olika situationer. 
Framgångsrika organisationer eller individer ses som förebilder och därmed ökar det 
kognitiva beteendet (ibid). Enligt Scott (2001) innebär den kognitiva pelaren ett socialt 
konstruktivt synsätt på institutioner. Institutioner kan ses som den delade förståelsen eller 
dess gemensamma tro som aktörerna besitter. Normer är kulturellt skapade genom att 
aktörer uppfattar omgivningen för att få en uppfattning om samhällets förväntningar(ibid). 
Nedan illustreras en tabell som sammanfattar den institutionella teorins pelares innehåll 
som påvisar hur de samspelar och vad de olika pelarna innefattar. 

TABELL 1. Three Pillars of Institutions, (Scott 2001) 

3.4 ROLLTEORI 

Barnett & Davis (2008) menar att rollteori kan uppfattas som ett hjälpmedel till 
beslutsfattare för att klargöra vilken typ av ledarskap eller ledare företag behöver för att 
konkurrera och uppnå framgång i dess förutsedda eller möjliga framtid. Därför definierar 
Barnett & Davis roller såsom ”det förväntade beteendemönstret som är hänfört till en 
speciell position inom ett företag”.  De förklarar vidare att roller inkluderar attityder och 
värderingar, såväl som speciella typer av beteenden, detta på grund av att de flesta 
positioner i ett företag inkluderar ett flertal roller. Ett exempel kan vara att en chef kan 
förväntas att agera som en mentor för dess underordnade såväl som strateg för 
företagsenheten. Därför vill Barnett & Davis förklara att definitionen av roller varierar 
beroende på vilken position och organisationsnivå som innehas.  

Biddle (1986) förklarar att rollteorin berör en viktig egenskap i det sociala livet det vill säga 
karaktäristiskt beteendemönster eller roller. Teorin förklarar roller genom att anta att 
individer är medlemmar av sociala positioner och att detta skapar förväntningar för dess 
beteende och även för andras.  Samhällsvetare och allmänpraktiker har fattat ett stort 
intresse inom detta ämne och fem perspektiv har urskilts i gjorda studier. Dessa perspektiv 
är funktionell-, symbolisk interaktionist-, strukturell-, organisatorisk- och kognitiv rollteori 
(ibid).  

 Reglerande Normativ Kognitiv 

Grund för 
samtycke 

Ändamålsenlig Social Plikt Att ta för givet 

Logik Instrumentell Lämplighet Renlärighet 

Organisering Reglerande regler Bindande 
förväntningar 

Grundläggande schema 

Mekanism Tvång Normer Imitation, Härmning 

Legitimitets bas Påtagliga 
lagar/regler 

Moraliska lagar Kulturella lagar 

Indikatorer Regler, lagar, 
sanktioner 

Certifiering Förekomst likformighet 
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Funktionell rollteori sätter fokus på karakteristiska beteenden hos individer som innehar en 
stabil position i ett socialt system. 

Symbolisk interaktionsist rollteori reflekterar roller genom informella samspel/interaktioner, 
därför sätts dess fokus på sambandet mellan roller, rolltagande, känslor, stress och 
självuppfattning. 

Strukturell rollteori uppmärksammar den sociala strukturen och därför är normer och 
förväntningar å sidosatta. Den strukturella rollteorin förklaras som en mängd individer i en 
stabil organisation, så kallade sociala positioner eller status, som delar samma 
beteendemönster som är styrda mot andra individer i strukturen. 

Organisatorisk rollteori fokuserar på sociala system som är förplanerade, 
uppgiftsorienterade och hierarkiska. Roller i sådana organisationer är antagna till att 
associeras till identifierade sociala positioner och framställda av normativa förväntningar.      
 
Kognitiv rollteori intresserar sig i hur individen upplever förväntningar från andra och 
effekten av dessa perceptioner på beteenden.  
 

3.4.1 PROBLEMATIK INOM ROLLTEORI 
Grundläggande problematik som stötts på inom rollteorin har varit att fastställa och 
definiera teorin (Bates & Harvey 1975). För att illustrera detta problem har ett antal 
definitioner tagits fram. Bates & Harvey definierar roller såsom ”ett särskilt antal normer 
som är organiserade utifrån funktioner”. En annan beskrivning av roller är ”omfattande 
mönster av beteende och attityd” (Turner, 1979). Biddle (1986) menar att i princip alla 
definitioner sammanfaller med varandra på ett eller annat sätt, däremot tillägger varje 
definition en eller flera villkor som inte är givna i andra definitioner.  

Författarna av denna uppsats har valt att utgå ifrån Biddle (1986) definition av rollteori och 
därför kommer fokus att sättas på den funktionella rollteorin. Detta på grund av att den 
funktionella rollteorin förutsätter att individen innehar en stabil position i det sociala 
systemet som då överensstämmer med revisorers roll i samhället och företagsledare som är 
i kontakt med revisorer. Både revisorer och företag innehar en stabil position i det sociala 
systemet. Vidare kommer den funktionella rollteorin förklaras närmare.   

 
3.4.2 FUNKTIONELL ROLLTEORI 
Den funktionella rollteorin har fokus på de karaktäristiska beteenden hos individen där 
denne innehar en stabil position i sociala system (Biddle, 1986). Roller kan därför uppfattas 
som delade normativa förväntningar som förordnar och beskriver beteenden hos individer. 
Aktörer i det sociala systemet har blivit lärda dessa normer och kan räkna med att anpassas 
till normerna för dess egna beteenden och att andra aktörer även bör anpassas efter dessa 
normer.  Den funktionella rollteorin har därför blivit en ordlista för att förklara 
differentierade delar av det stabila sociala systemet likväl som ett verktyg för att förklara 
varför dessa system är stabila och hur de förmår att få deltagare att anpassas (ibid). Även 
Bates & Harvey (1975) anser att den funktionella rollteorin kan ses som en social struktur 
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med en samling angivna sociala positioner, med detta menas delade normer vilka är styrda 
genom differentierade beteenden.   
 
Även om rollteoretiker avviker i antaganden är dess filosofiska orientering och metoder som 
tillämpas i dess undersökning snarlika (Biddle, 1986). De flesta versioner av forskningar som 
utförts av rollteorin antar att förväntningar är den huvudsakliga kärnan i rollteori, att 
förväntningar utgörs av erfarenhet och att individer är medvetna om vilka förväntningar som 
ställs på dessa. Med detta menas att rollteori antar en eftertänksam och socialt medvetande 
hos aktörerna. Denna teori är därför lätt att anpassa till andra teorier genom dess metoder, 
tillvägagångssätt och tankegångar (ibid). Av denna orsak är denna teori en utgångspunk för 
att skapa en analysmodell med hjälp av den institutionella teorin, genom att teorin på ett 
enkelt och lättförståeligt sätt går att kombinera med den institutionella teorin för att uppnå 
ett resultat i denna uppsats.  

3.5 ANALYSMODELL 

Med utgångspunkt från rollteorin och den institutionella teorin har nedanstående 
analysmodell skapats för att fungera som ett verktyg för uppsatsens analys och slutsats. De 
två teorier som analysmodellen kommer att innefatta kan anses vara motparter till varandra.  

Detta kan förklaras genom att den institutionella teorins utgångspunkt är att sträva efter 
likriktade beteenden och detta uppnås genom informella och formella regelverk som 
grundas i dess tre pelare. Med denna teori avser författarna till uppsatsen att utforska om 
revisorerna och företagen karaktäriseras av denna teori genom att ta reda på hur de agerar i 
olika situationer och hur de ställer sig till frågor som ställdes under intervjuerna. Med hjälp 
av intervjuerna kan det besvaras ifall de två parterna agerar genom regler, normer och 
likritade beteenden som är uppsatta för yrkesgrupperna. 

Rollteorin har en annan synvinkel på beteenden där förväntningar sätts i fokus. Den visar hur 
förväntningar kan vara olika för separata roller vilket i detta fall gäller roller för revisorer och 
företag. Med separata roller menas att individer intar roller som de har blivit styrda mot 
genom förväntningar som har ställts på dem. Rollteorin tar inte hänsyn till regler och normer 
samt likriktade beteenden på det sätt som den institutionella teorin gör. Rollteorin grundar 
sig i att olika individer beter sig på olika sätt oavsett vilka situationer de försätts i och att de 
sedan styrs utifrån förväntningar. Förväntningar kan vara olika för separata roller som i detta 
fall, roller för företag och roller för revisorer. Genom intervjuerna kan författarna undersöka 
huruvida företag och revisorer agerar utifrån roller och därmed vilka förväntningar som har 
ställts på dem.  

Analysmodellen visar hur revisorer och företag beter sig. Om både revisorer och företag går 
att koppla till den institutionella teorin skulle det vara det ultimata förhållandet då båda 
följer regler och normer som är uppsatta som påvisar ett likriktat beteende. I detta fall är 
risken för missförstånd mindre då båda parterna känner till de lagar och regler som är 
uppsatta vilket medför att risken för ett förväntningsgap minskar.  

Om både revisorer och företag går att koppla till rollteorin är fallet sådant att de följer olika 
roller och förväntningar som är befintliga för de olika yrkesgrupperna. Vid ett sådant 
scenario skulle ingen av parterna styras genom lagar och regler som medför att missförstånd 
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ökar. Vilket leder till att förväntningarna är olika för de olika parterna vilket även medför att 
risken för ett förväntningsgap ökar. 

Om det visar sig att revisorer och företag följer olika teorier, alltså att den ena parten följer 
den institutionella teorin och den andra parten följer rollteorin, kan det anses vara ett 
mindre ultimat sätt att styras för den part som följer rollteorin. Detta på grund av att den 
part som följer rollteorin inte känner till lagar och regler som den andra parten styrs efter. 
Därmed saknas även det likritade beteendet som återfinns hos den institutionella teorin. Det 
önskvärda är att den part som styrs efter rollteorin skulle ändra och styras efter den 
institutionella teorin för att även de då skulle känna till de lagar och regler som den andra 
parten efterlever och därmed uppnå likritade beteenden.  

Nedanstående analysmodell skall illustrera vilken av dessa två teorier som företag och 
revisorer karaktäriseras av. I modellen kommer detta visas genom att den teori som är 
dominerande i respektive yrkesroll kommer överlappa den andra teorin. Exempelvis, om 
revisorer handlar genom rollteorin kommer revisorernas pil att överlappa den institutionella 
teorins pilar.  

 

ROLL - Förtag ROLL - Revisorer

Reglerande Pelaren

Normativa Pelaren

Kognitiva Pelaren

 

Figur 2. Analysmodell (Egen konstruktion). 
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4. EMPIRI 
Under kapitel fyra presenterar författarna det empiriska material som insamlats genom 
semistrukturerade intervjuer. Varje intervju inleds med en kort presentation om 
respondenten. Sammanfattningarna från intervjuerna utgår ifrån intervjuguiden som finns i 
bilaga 1. 

4.1 INTERVJUER 

Författarna har intervjuat två revisorer och två företag. Revisorerna har valt att vara 
anonyma för att kunna besvara frågorna med största sanningsenlighet samt för att inte 
revisionsbyrån de arbetar på skall tillkännages. Företagen som har intervjuats har namngetts 
och även de personer som intervjuats.  

4.1.1 LARS OLSSON – MAX HAMBURGERRESTAURANGER 
Lars Olsson har sedan 2001 arbetat som administrativ chef och vice VD på MAX 
Hamburgerrestauranger, härefter MAX. Företaget är verksam inom restaurang och 
snabbmatsbranschen och finns belägna över hela Sverige med huvudkontoret placerat i 
Luleå.  

Lars har i minnet att han signerat dokument som revisorn överlämnat till honom men har ej 
fått förklaring om vad det var för dokument. Han påtalar att han har kännedom om 
uppdragsbrevet men kan ej säga om han bevittnat något. Själva upprättandet av 
uppdragsbrevet gör revisorn själv men för att fastställa vad uppdraget skall innehålla noteras 
det löpande av MAX vad som de önskar skall granskas. För att sedan kommunicera ut till 
revisorn vad MAX önskar att de skall granska och utföra, för Lars en muntlig dialog med 
revisorn. Denna muntliga dialog finns både med revisorn samt med den redovisningskonsult 
som företaget har. 

Regler eller önskemål för upprättandet av uppdragsbrevet är inget MAX har utstakat. När 
det gäller större företag anser Lars ”att det är lätt att företagen blir en bricka i ett spel och 
direktiven kommer från de centrala”. Med detta menar Lars att MAX blir en bricka i det spel 
som finns mellan dem och revisorerna, de följer de regler och rekommendationer som FAR 
fastställt för upprättande av revisionsuppdrag, här uppdragsbrevet. Då MAX inte har direktiv 
om hur de vill vara med och påverka uppdragsbrevet utformning och regler är det istället 
viktigt att ha en god kommunikation som gör att parterna förstår varandra. En situation där 
en mindre bra relation samt svårigheten att kommunicera med revisorn, tror Lars skulle 
medföra ett byte av revisor.  

Innehållet i uppdragsbrevet uppdateras från uppdrag till uppdrag och utöver detta, som 
tidigare nämnts, är det viktigt att ha en god relation och bra kommunikation med revisorn 
för att inte onödig tid skall behöva läggas på upparbetandet av ett nytt uppdragsbrev. 
Kontakten med själva revisorn sker inte med jämna mellanrum däremot sker kontakten med 
företagets redovisningsrådgivare allt oftare, frågor som uppkommer är allmänna frågor samt 
skattefrågor som företag ofta behöver hjälp att uppdateras, när det sker löpande 
förändringar i lagstiftningen. Under uppdragets gång är inte uppdragsbrevet något som Lars 
uppdaterar sig om, mycket beroende på relationen de har med revisorn. Uppdragsbrevets 
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betydelse anses enligt Lars inte vara särskilt nödvändigt, arbetet skulle inte underlättas utan 
dess förekomst.  

Medvetenheten om revisorers roll finns inte utpräglad hos ekonomiavdelningen hos MAX. 
Vid de tillfällen revisorn kommer till företaget för exempelvis kontroller anser Lars att de 
anställda har kännedom om vad revisorns uppgift är och vad de kommer att utföra. De 
anställda på ekonomiavdelningen inklusive Lars känner ett stort förtroende för revisorn och 
efter eventuella stickprover och kontroller kan de vara säkra på att det som granskats är i 
ordning och sedan förmedlas feedback på det som varit fel och rättats till. Det ger dem ett 
lärotillfälle vilket gör att deras egen kunskap ökar. Den negativa synen på revisorn tror Lars 
kommer från en rädsla, att revisorn hittar fel och att det inte mottas på rätt sätt av ett 
företag. Att revisorer finner de fel som uppstått är bra för företagen då det ger möjlighet att 
rätta till felaktigheter.  

Det förväntningsgap som kan uppstå mellan revisorer och företag är inget som MAX 
upplever och anledningen beror på den revisor företaget har. En revisor som ett företag har 
en mindre bra relation till tror Lars att förväntningsgapet är vanligare och bredare. Lika gäller 
för nyutexaminerade ekonomer som arbetat som revisor en kortare tid, även där tror Lars 
att förväntningsgapet är tydligare och det på grund av att de fel som påträffas vid granskning 
förmedlas till företagen på ett felaktigt sätt. Möjligtvis beror det på att de vill visa 
framfötterna och visa att de är dugliga för revisorsyrket.  

Uppdragsbrevet kan uppfattas som ett formellt dokument som enbart upprättas på grund av 
att revisorer vill klargöra uppdraget samt föra över ansvaret på företaget och själva inte oroa 
sig över utgången om det blir möjliga tvister. I många fall tror Lars att dokumenten inte 
används mer än som klargörande om vad uppdragets innefattning och sedan undanläggs 
detta och kan till och med glömmas bort, kommunikationen mellan parterna förblir sedan 
muntlig.   

4.1.2 MARGARETA HOLMLUND – BDX FÖRETAGEN 
Margareta Holmlund har sedan 2008 arbetat som administrativ chef på BDX. Tidigare har 
Margareta arbetat med samma arbetsuppgifter på före detta ATL som nyligen blivit uppköpt 
av BDX. Innan har Margareta arbetat åtta år som revisor på en större revisionsbyrå och 
dessförinnan nio års erfarenhet från bank, arbetsuppgifterna har varierat. BDX är ett maskin- 
och transportgenererande företag som arbetar mycket med partnerskap. De har sitt 
huvudsäte i Luleå.  

Margareta var väl medveten om att hon signerat ett uppdragsbrev, framförandet av 
uppdragsbrevet från revisorn blev hon dock frågande emot. Hon fick ingen förklaring till vad 
det var hon skulle signera utan fick själv be om en förklaring. Upprättandet av 
uppdragsbrevet har BDX inga regler eller förväntningar över utan de litar på de 
rekommendationer som revisorerna har att utgå ifrån, att de utifrån FAR och svenska 
revisorssamfundet formar uppdragsbrevet så det blir det formella dokument som avses med 
det. Själva innehållet i uppdragsbrevet har BDX inte heller någon större insyn i utan de litar 
på att det de signerar stämmer. Margareta påtalar att det kanske felar från deras sida att 
inte vara insatt i uppdragsbrevets utformning samt innehåll, att enbart läsa igenom det och 
sedan signera kanske inte räcker. Men eftersom de litar på sin revisor anser Margareta att 
det inte är en nödvändighet att granska uppdragsbrevet i detalj.  



~ 19 ~ 

 

Omarbetningen av uppdragsbrevet sker årligen, inför varje bokslut, oavsett hur lång löptid 
revisorn är antagen till att företräda företaget. Detta medför att noggrannheten att läsa 
igenom uppdragsbrevet inte fullföljs, första gången revisorn presenterade uppdragsbrevet 
lästes det igenom mer noggrant sedan med åren skrivs det under utan genomläsning. Vanligt 
blir att uppdragsbrevet sedan förblir ett dokument som arkiveras. Att under tiden uppdatera 
sig om innehållet är inget som Margareta gör. Uppstår det några frågor förs det istället en 
muntlig dialog med revisorn. Därmed är uppdragsbrevets innehåll inget som läggs större vikt 
vid. Vanligt förekommande är att företag har muntliga avtal med revisorn och detta är något 
som BDX har tagit avstånd ifrån. BDX tycker att det är viktigt att de avtal eller 
överenskommelser som sluts skall finnas dokumenterade på papper. 

Revisorns roll tror Margareta inte att alla på ekonomiavdelningen är medvetna om utan på 
BDX är det Margareta själv samt företagets VD som har störst uppfattning om rollen som 
revisorn har. Detta kan bero på att det inte förmedlats till de anställda på 
ekonomiavdelningen vad revisorn avser att utföra. Dock förstår de anställda vad som väntas 
när revisorerna kommer till företaget och skall göra stickprov eller andra 
granskningsåtgärder.  

Revisorer har två roller, att agera som revisor och även agera som rådgivare. Företaget har 
kontakt med revisorn ungefär två gånger per år, inför delgranskningen på hösten och sedan 
inför bokslutet för bokslutsgranskning och revisionsberättelsen vid årsskiftet. Vanligt är 
också att kontakt med revisor tas då intyg eller liknande behövs. Löpande under året har de 
god kontakt med rådgivaren, dock inte i någon större utsträckning då Margareta anser att de 
har god intern kompetens. BDX har god kontakt med både sin revisor och rådgivare.  

Kontakten med revisorn sker även genom de besöken de gör på företaget. Besöken handlar 
vanligast om att göra stickprov gällande skatter och avgifter, vilket anses bra för efter de 
granskat och påtalat de fel som upptäckts kan de anställda på ekonomiavdelningen vara mer 
säkra på att det mesta är i sin ordning. Margareta tycker personligen ”att det är jättebra när 
de kommer och gör stickprov, då kan jag med säkerhet veta att allt är godkänt och allt är 
korrekt”. Det är viktigt att kontakten med revisorn och rådgivaren är god, för att ett 
samarbete skall vara möjligt och även för att kommunikationen mellan parterna skall 
fungera. Då BDX inte har något att dölja blir det inga svårigheter när revisorn efterfrågar 
information eller andra typer av dokument, vilket gör att det är en öppen dialog mellan 
parterna. Extra viktigt är det när det gäller större företag där det enkelt går att missa poster 
och händelser i vår redovisning.  

Uppkomsten av ett förväntningsgap mellan revisorn och företaget är inget som Margareta 
upplever. BDX har god kontakt med revisorn och tror att det beror på revisor till revisor samt 
förmedlandet av uppdragets uppgifter. Arbetssättet för revisorer har under åren förändrats, 
om det är till nackdel för förväntningsgapet eller fördel törs Margareta inte uttala sig om. 
Men det har framkommit många verktyg som det kan använda sig utav, bland annat 
datorprogram och andra ekonomisystem som hjälper dem. Varför ett gap kan uppstå mellan 
parterna kan bero på revisorn, företaget och kommunikationen där emellan. 

När Margareta blir tillfrågad om uppdragsbrevet upplevs som ett verktyg för att minska 
förväntningsgapet anser Margareta att uppdragsbrevet är ett bra verktyg om ändå lite väl 
tilltaget. Det framgår sedan i förvaltningsberättelsen vad de granskat men å andra sidan är 
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det självklart viktigt att innan bokslut veta vad som skall granskas. En uppfattning om 
uppdragsbrevet är att det är ett väl formaliserat dokument som upprättas för att revisorerna 
skall känna sig trygga i sin roll. Att det ansvar som tidigare har legat på deras sida överförs till 
företagens sida.  

En möjlig utveckling av uppdragsbrevet är eventuellt om det skulle kunna sammanfattas i 
mindre text. Margareta tror att det räcker med att dokumentet innefattar vad revisorns 
uppgift och ansvar är och vad som är företagets. 

4.1.3 REVISOR A 
Revisor A har arbetat ett flertal år som revisor och kontorschef på en större revisionsbyrå i 
norra Sverige. Arbetsuppgifterna varierar då tjänsten innefattar både revisor och 
kontorschef. 

Tillvägagångssättet vid upprättandet av uppdragsbrevet påbörjas genom att i första hand 
undersöka kundens önskemål och förväntningar över vad som skall utföras och granskas. Är 
det löpande redovisning måste det innefatta vad som ska ingå och då ser uppdraget 
annorlunda ut. Upprättandet av uppdragsbrevet beror även på huruvida revisionen är 
upphandlad eller om det är frivillig revision. Viktigt är att parterna kommer överens om 
uppdraget. Själva upprättandet av uppdragsbrevet görs inte tillsammans med företaget utan 
det görs enskilt från företaget av revisionsbyrån. Revisorerna har då mallar beroende på 
revisionsbyrå som är en standard över utformningen. Sedan finns det även regler och 
rekommendationer som är standardiserade för alla revisorer i Sverige. 

Överlämnandet av uppdragsbrevet till företaget sker antingen vid personligt besök eller 
översändning via post eller mail. Som ovan nämnt är det annorlunda vid en första gångs 
revision, då är det viktigare att överlämna det personligen.  

Omarbetning av uppdragsbrevet sker vanligtvis en gång per år. Ibland förekommer det att 
uppdragsbrevet gäller för den period som uppdraget gäller, dock max fyra år. Däremot är det 
i huvudsak bra att stämma av mot uppdragsbrevet en gång per år för att för egen skull se 
över att det som uppdraget avser utförs, varken mer eller mindre. Uppdragsbrevet har även 
som funktion att verka som underlag ifall konflikter uppstår, ifall inte företaget håller vad de 
utlovat, exempelvis gällande uppgifter till bokslut eller angående arvode för uppdraget.  

Uppdragsbrevet är ett dokument som inför varje uppdrag måste upprättas och finnas med i 
ett företags akter. Syftet med uppdragsbrevet är att verka som kommunikationsfaktor, där 
det framgår vad som skall utföras. Annars skulle det medföra att vid en kvalitetskontroll 
skulle byrån få underkänt.  Innehållet i uppdragsbrevet är däremot inget som används för att 
uppdatera sig om uppdragets omfattning, det gäller särskilt när det handlar om en revision. 
Revision är lagstadgad och då finns klara direktiv över vad som skall utföras. Gällande 
redovisningsuppdrag är det annorlunda och varje redovisningsuppdrag varierar vilket 
medför att det ibland är bra att se över uppdragsbrevets innehåll. Ibland ändras uppdraget 
under tidens gång och då måste en omarbetning göras. Den största skillnaden gäller också 
vilken revisor som har uppdraget. En ung och nytillträdd revisor som inte har stor erfarenhet 
kan oftare än en revisor med erfarenhet behöva uppdatera sig om uppdraget. 

Förväntningsgap har uppstått mellan Revisor A och företag och det har då berott på otydlig 
kommunikation, att kontakten mellan parterna inte fungerat till fullo. Revisor A förklarade 
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detta genom ett exempel, uppdraget handlade om att sköta ett företags redovisning och 
sedan har det tillkommit andra uppgifter som inte uppdragsbrevet omfattar och inte finns 
med i det arvode som tillfaller revisionsbyrån, ett sådant scenario medför att 
uppdragsbrevet måste granskas och omarbetas för att täcka de nya uppgifterna. 
Uppdragsbrevet är ett verktyg för att motverka eller åtminstone minska det förväntningsgap 
som kan uppstå. Ett klart och tydligt uppdragsbrev skall motverka så att förväntningsgapet ej 
uppstår. Problematiken med uppdragsbrevet är att det inte tas på fullt allvar och företagen 
inte läser igenom det ordentligt vilket kan skapa ett förväntningsgap. 

Hur en utveckling av uppdragsbrevet är möjlig anser Revisor A är svårt att säga då det finns 
regler och rekommendationer som påtalar hur det skall utformas. Det huvudsakliga arbetet 
med att undvika förväntningsgapet är att kommunikationen mellan parterna är till fullo. Ett 
alternativ som skulle kunna vara ett komplement till uppdragsbrevet vore ett avtal som 
reglerar uppdraget, dock blir det dubbelt och då blir det mer material för företagen och även 
för revisorerna att läsa och arbeta fram, vilket medför mer arbetstid och därmed ökade 
arvoden. 

4.1.4 REVISOR B 
Revisor B har arbetat ett flertal år som auktoriserad revisor på en större revisionsbyrå i norra 
Sverige.  

Upprättandet av uppdragsbrevet påbörjas genom ett möte med företaget eller kunden, 
vanligt är att med en ny kund planeras ett möte där man träffas och går igenom uppdraget 
och vad som avses att granska. Det som diskuteras under mötet är vad de är i behov av och 
hur mycket företaget arbetar med själva och vem som avser att göra vad. Är det däremot en 
kund som revisorn arbetat åt en längre tid är det inget krav på ett möte utan då finns det en 
god kommunikation sedan tidigare som gör att de kommunicerar antingen via telefon, mail 
eller post om vad uppdraget avser att omfatta.  

När uppdragets omfattning och uppgifter är färdigställt påbörjas arbetet med att upprätta 
uppdragsbrevet. Upprättningen sker inte tillsammans med företaget. Revisor B förklarar att 
de har avtal om revision och vägledning som är specifik för alla revisionsbyråer som hjälper 
dem genom upprättandet. Även FAR SRS allmänna villkor används. Dock är det frivilligt att i 
löptexten i dokumenten formulera efter önskemål från företagen. Varje uppdragsbrev skall 
skräddarsys för uppdraget förutom de regler och rekommendationer som är 
standardiserade. Annars är det väldigt styrt över vad som skall finnas med i dokumenten och 
det beroende på att inget skall förbises och göra så att revisorn hamnar i tvister. Behövs det 
göras justeringar i punkter som inte får ändras är det revisionsbyråns revisor och risk 
manager som avgör huruvida det är tillåtet och möjligt.  

Det sker två upprättanden av uppdragsbrev. Ett för revisionen och ett för konsulttjänsterna 
som utförs, detta för att det är två skilda uppdrag och företagen har olika behov gällande 
uppdragen. För båda uppdragsbreven finns det mallar som nämnts ovan. Uppdatering av 
uppdragsbreven sker inom olika tidsintervaller beroende på uppdraget. Faktorer som 
påverkar uppdatering är om det sker någon förändring av uppdraget eller förändring i 
företaget. I annat fall beror det på löptiden vilket varierar från ett år till fyra år. Att 
uppdatera det var fjärde år kan förvisso kännas som en lång period men förändras inte 



~ 22 ~ 

 

företaget eller uppdraget är det ingen mening att omarbeta det gällande uppdragsbrevet om 
inte företaget kräver att det skall omarbetas.  

Att uppdateras om uppdragsbrevet innehåll görs mindre sällan när det gäller revision. 
Däremot när det gäller konsultationer är det viktigt att uppdateras så en uppgift som ej var 
överenskommen arbetas med. Detta både på grund av arvodet samt att möjligtvis kom en 
överenskommelse mellan företaget och revisorn att denna uppgift skulle företaget sköta 
själva.  Före revision finns det klara riktlinjer och de flesta revisioner ser likadana ut gällande 
arbetsutförande. För en revisor med erfarenhet är det inte nödvändigt att gå igenom 
uppdragsbrevet däremot gällande nyare revisorer med några års erfarenhet är det vanligare 
att uppdragsbrevet används som ett hjälpmedel. 

Utöver uppdragsbrevet som kommunikationsmedel är det viktigt med muntlig 
kommunikation. Både genom mejl och telefon, vanligt är att en muntlig dialog hålls under 
uppdragets gång, bland annat för att uppdatera sig om något har hänt i företaget. Många 
företag väljer att skicka styrelseprotokoll för att hålla revisorn uppdaterad om beslut och 
andra händelser. Om det är något som revisorn ej godkänner eller håller med om är det 
enkelt att kontakta företaget och rätta till. Detta gäller för både stora och mindre företag 
men frågorna varierar. Revisor B anser att ”för ett mindre företag blir revisorn och konsulten 
mer som ett bollplant till ägaren och de ekonomifrågor som ägaren behöver hjälp med”. I 
större företag har de oftast egna ekonomiavdelningar och en god intern kompetens som gör 
att de kan själva besvara frågor dock kan det handla om frågor såsom ”hur man löser det på 
bästa sätt?” och ”vad tycker ni och vad rekommenderar ni?”.  

Uppdragsbrevet är ett mycket bra verktyg för att kommunicera mellan parterna om vad som 
skall utföras under uppdraget. Detta verktyg för kommunikation är ett väldigt formellt sätt 
att skapa medvetenhet hos parterna om vad som skall utföras. Det är även en grund att 
stötta sig emot vid ouppfyllda uppdrag eller vid utökat uppdrag. Däremot förs den riktiga 
kommunikationen mer genom dialoger vilket är ett bra komplement till uppdragsbrevet. 
Uppdragsbrevet har alltid funnits men förr var de standardiserade villkoren invävda i 
uppdragsbrevet och då ansåg Revisor B att villkoren borde bifogats. Numera är det så och 
därför är den nya reformen gällande villkoren i uppdragsbrevet något som fått kunderna att 
se att det inte enbart är vissa revisionsbyråer som har dessa villkor utan att det är en 
standard som finns i hela Sverige.  

Uppdragsbrevets formalitet kan bland företagen anses väl tilltagen i jämförelse med hur 
revisorerna upplever det. Detta dokument är den enda formaliteten som finns inför en 
revision och är det dokument som överför ansvaret från revisorerna till företagen. Vilket har 
ifrågasatts av företagen som anser att allt ansvar ej bör ligga på dem. Revisor B har i detta 
samband ej upplevt något större förväntningsgap men är väl medveten om att det finns 
revisorer som har känt gapet. Vanligast med förväntningsgapet anser Revisor B är på en 
revisionsbyrå som inte har löpande kontakt under året. Förväntningsgapets uppkomst gäller 
även för företag som har ett redovisningsuppdrag hos en redovisningsbyrå och som sedan 
lämnar underlagen för revision till en revisionsbyrå, företaget har då mest kommunikation 
med redovisningsbyrån som har hand om redovisningen och därmed har revisorn och 
företaget inte lika mycket kontakt och därigenom skapas ett kommunikationsproblem som 
sedan mynnar ut i ett förväntningsgap. I Revisor B företag förekommer det överlag inget 
förväntningsgap då de ej arbetar som ovanstående exempel.  
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Uppdragsbrevet uppfattas inte som komplett av Revisor B men tycker att införandet av 
standardiserade villkor var en mycket stor utveckling för branschen då alla regler och 
rekommendationer finns invävda och därigenom behövs de ej infinnas i uppdragsbrevet. 
Tidigare när de standardiserade villkoren fanns med i uppdragsbrevets innehåll var det något 
som försvårade förståendet av uppdragsbrevets innehåll för företagen, vilket de tydligen 
ännu idag har svårt att förstå. 



~ 24 ~ 

 

5. ANALYS 
Under kapitel fem redogör författarna över hur de kopplat samman den teoretiska 
referensramen med det empiriska materialet för att analysera detta.  

5.1 FÖRETAG 

Enligt FARs samlingsvolym (2008) är uppdragsbrevet ett dokument innehållande villkor för 
det uppdrag som överenskommit mellan revisorer och företag. Uppdragsbrevet skall inför 
varje uppdrag upprättas och det finns klara och tydliga direktiv gällande utformningen. Både 
BDX och MAX är medvetna om uppdragsbrevet, men det som skiljer dem åt är att BDX har 
signerat ett uppdragsbrev och är bekant om dess utformning och omfång. MAX däremot har 
signerat ett uppdragsbrev men är inte bekant om dess innebörd. Detta beror på att revisorn 
upprättar uppdragsbrevet själv och inte tillsammans eller i samråd med företaget, 
detsamma gäller för BDX. Företagen får sedan uppdragsbrevet överlämnat till dem antingen 
genom att revisorn besöker företaget eller skickar dokumentet till företaget för underskrift.   

Regler kring uppförandet av uppdragsbrevet finns inte i något av företagen utan de förlitar 
sig på att revisorerna baserar detta på de regler och rekommendationer som finns dem att 
tillgå, exempelvis FAR, FAR SRS samt svenska revisionssamfundet. Företagen litar på att det 
dokument som revisorn överlämnar till dem följer de regler som finns, dock är det svårt för 
företagen att veta huruvida de följs eller inte. Särskilt då de inte är medvetna om 
uppdragsbrevets egentliga innebörd. Företagen agerar utifrån förväntningar som ställts på 
revisorerna, att dessa skall utföra deras arbetsuppgifter enligt de regler och 
rekommendationer som är utsatta för dem. Dessa förväntningar som företagen förutsätter 
mot revisorers roll och arbetsuppgifter kan liknas med dess attityder och beteenden som 
Biddle (1986) förklarar är ett karaktäristisk beteende hos individer som innehar en stabil 
position i ett socialt system. 

Företagens generella uppfattning om uppdragsbrevet är att det är ett formellt dokument 
som gör att revisorerna fråntar sig allt ansvar och att företagen signerar dokumentet för att 
revisorerna kräver detta. Att uppdateras om uppdragsbrevets innehåll är inget som de båda 
företagen gör i större utsträckning. BDX anser att detta formaliserade dokument är något 
som de signerar för att, som tidigare nämnts, frånta dem allt ansvar och därmed föra över 
det på företaget. Att signera uppdragsbrevet är inget som ifrågasätts då det inte finns något 
som de vill dölja. Dock är uppdragsbrevet något som finns i arkivet och inte används för att 
uppdatera sig om vad som skall utföras. MAX uppdaterar sig genom muntlig kontakt med 
revisorn, genom att ha en god relation med revisorn är det ett sätt att hålla koll på att det 
som bestämts följs. Detta visar att företagen anser att revisorernas roll är ur ett typiskt 
institutionellt perspektiv där North (1993) påtalar att regler är upprättade, både formella 
och informella. Formella i form av FAR, FAR SRS samt svenska revisionssamfundet och de 
informella i form av normer där alla revisorer skall ha likriktade beteenden.  

Företagen anser att det är vanligt att revisor och rådgivare blandas ihop. Vid kontakt med 
revisor är det gällande exempelvis intyg som behövs eller inför bokslut. Kontakten med 
rådgivare kan innehålla de flesta frågor. Viktigt är dock att kontakten med revisor och 
rådgivare är bra, det ska finnas ett gott samarbete mellan parterna för att bästa arbeta skall 
bli utfört. Skillnaden mellan företagen är att MAX föredrar att sluta muntliga avtal och detta 
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kan uppfattas som informella avtal. Däremot föredrar BDX att alla avtal som förs mellan 
parterna skall revisorerna dokumentera och överlämna till företagen, vilket då är formella 
avtal. BDX sluter enbart formella avtal, detta för att de anser att det är viktigt att avtal finns 
dokumenterade vid eventuella tvister. Detta styrker att företagen anser att revisorns roll är 
styrd utifrån den institutionella teorin. Därigenom kan detta kopplas till det North (1993) 
påpekar om att institutionerna minskar osäkerhet genom att bilda struktur och regler i det 
sociala systemet. De avtal som företagen vill att revisorer skall dokumentera visar att detta 
är för att minska osäkerheten och bilda den struktur som North (1993) påtalar. 

Revisorns roll är något som har diskuterats och alla vet inte vad dess roll är. Båda företagen 
anser att de vet vad revisorns roll är men tror att det finns många som inte har kännedom 
om detta. Många tror att revisorns uppgift är att rumstera om för företagen och hitta fel 
som de gjort, inte för att hjälpa företagen utan mer för att skapa oreda. Både BDX och MAX 
tycker det är bra att revisorer finns och känner alltid ett lugn efter att dem varit hos dem och 
gått igenom räkenskaper och bokslut för att se över att allting stämmer och är i sin ordning. 
Företagen kan då sägas se revisorers roll som ett regelverk genom att de fungerar som 
”facit” för företagens räkenskaper. Detta bekräftar det författarna till uppsatsen har 
konstaterat tidigare genom Biddle (1986) teorier om att företagen beter sig utifrån 
förväntningar genom dess beteende och attityd mot revisorer. Företagen har lite eller ingen 
vetskap om regler och normer och dess beteende kan inte identifieras som likriktade. Det 
intervjuerna har visat är att företagen agerar och styrs utifrån förväntningar som har skapats 
efterhand på dessa.  

I frågan om företagen känner av det förväntningsgap som kan uppstå mellan revisorer och 
företag anser dem att de inte känner av detta. Företagen tror att det beror mycket på vilken 
revisor de har, det måste finnas en personkemi mellan dem. Skulle det inte finnas någon 
personkemi mellan dem är det troligt att ett byte av revisor görs. Gällande yngre revisorer 
anses det att gapet möjligtvis är större, beroende på att de ofta vill visa framfötterna och 
med glädje tar fram fel vid en granskning som de sedan förmedlar till företaget på fel sätt. 
Förväntningsgapet uppstår enligt Monroe & Woodliff (1993) bland annat när företagen 
upplever att revisorers roll endast innefattar att finna felen vid en granskning och inte 
fungera som ett hjälpmedel. Detta kan då kopplas till det företagen ansåg gällande yngre 
revisorer eller när kommunikationen och personkemin är mindre bra.  

Om det utöver uppdragsbrevet skulle finnas något annat hjälpmedel eller verktyg har 
företagen svårt att säga vad det skulle kunna vara. Uppdragsbrevet är ett bra verktyg 
däremot förmedlingen av uppdragsbrevet mellan revisorer och företag skulle möjligtvis 
kunna förbättras. Uppdragsbrevets omfattning kan dock kännas i för stort omfång, mycket 
innehåll som möjligt skulle kunna sammanfattas i ett kortare dokument. Önskvärt vore om 
det gick att sammanfatta uppdragsbrevet så det inte omfattar flera sidor samt att dess 
formella ”rykte” gick att omarbeta.  

5.2 REVISORER 

Vid upprättande av uppdragsbrev har de klara och tydliga mallar, direktiv och lagar som det 
måste följa. Utöver regler och rekommendationer kan revisorerna själva välja i vilken 
omfattning de dokumenterar uppdragets omfång och typ av rapportering. En signatur visar 
att de godkänt brevet och därefter påbörjas uppdraget. I det fall det gäller upprättandet av 
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ett uppdragsbrev för en ny kund är det viktigt att specificera uppdraget samt att de vet vad 
de sedan signerar. Uppdragsbrevet uppdateras eller omarbetas i det fall åtagandet 
förändras, det vill säga att om uppdraget förändras under den tid som revisorn är vald skall 
uppdragsbrevet omarbetas så det stämmer överens med det som skall utföras. I många fall 
förekommer det så att företaget förändras vilket medför att även uppdragsbrevet måste 
omarbetas.  Uppdragsbrevet är ett mycket viktigt formellt dokument som måste finnas med i 
alla akter, detta för att vid en kvalitetskontroll kunna säkerställa revisorers arbete. DiMaggio 
& Powell (1991) anser att dessa formella dokument innehåller lagar och regler som 
organisationer och individer blir förmådda att anpassa sig till. Som där igenom medför att 
revisorer följer den reglerande pelarens föreskrifter om hur organisationer kan vara 
utformade så att dessa styrs genom regler och rekommendationer som är upprättade för 
dessa. Som sedan leder till likriktade beteenden hos dessa organisationer. 

Uppdragsbrevet uppfattas som ett hjälpmedel för revisorerna, vilket innebär att det blir ett 
formellt dokument som klargör vad de skall förhålla sig till. Särskilt ifall någon av parterna 
inte följer det som dokumenten innehåller. Kommunikationen med kunderna är mycket 
informell, detta är bra för relationen mellan parterna, i jämförelse med hur det skulle 
fungerat om det enbart var uppdragsbrevet som var kommunikationskanalen mellan dem. 
Uppdragsbrevet har numera standardiserade villkor vilket gör att alla uppdragsbrev ser mer 
eller mindra likadana ut, dessa villkor gäller för alla revisorer i Sverige, däremot är 
uppdragsbrevets utformning olika beroende på vilket revisionsföretag som anlitats. Det kan 
tyckas att uppdragsbrevet blir lite av en formalitet, en väl överdriven sådan ibland. Dock är 
det mycket viktigt eftersom revisorer har en skadeståndsplikt om de utför något felaktigt 
eller liknande. Uppdragsbrevets uppgift är då att villkoren skall klargöra vad som är rätt och 
vad som är fel. Varför dessa uppsatta regler är så pass viktiga, är för att 
revisionsprofessionen behöver enligt Scott (2001) ha reglerade institutioner för att kunna 
kontrollera att inga påföljder skall vara nödvändiga om inte dessa träder utanför de ramar 
och riktlinjer som är uppsatta.  Om detta skulle inträffa är det nödvändigt för revisorerna att 
”bestraffa” de inblandade. Ett exempel kan vara det Revisor B nämnde om uppdragsbrevet 
innebörd, om det som uppdragsbrevet innefattar inte stämmer överens med det företaget 
har utfört. Revisorerna måste då ta ut ett högre arvode på grund av extra arbete för dessa. 

Båda revisorerna har inte under deras arbetskarriär stött på förväntningsgapet som kan 
uppstå mellan parterna. Däremot anser dem att anledningen till att detta gap uppstår 
mellan parterna troligtvis beror på en bristande kommunikation mellan parterna och de 
förväntningarna som finns mellan dem. Därför kan förväntningsgapet sägas vara en 
kommunikation och förväntningsfaktor som Azary (2008) nämner. Uppdragsbrevet är ett 
viktigt element som skall hjälpa till att motverka förväntningsgapet. I de situationer när 
problem uppstår används uppdragsbrevet som ett stöd att falla tillbaka på, på grund av att 
det som finns dokumenterat i brevet är det som gäller och klargör olika situationer och leder 
till att onödiga diskussioner ej behöver föras. Revisorerna diskuterar huruvida de större 
företagen läser igenom och verkligen tar in det som uppdragsbrevet innehåller. Frågan 
revisorerna ställer sig är om företagen verkligen läser igenom uppdragsbrevet eller om det är 
något de enbart signerar och sedan lägger undan. Revisorerna kan ibland uppfatta att 
förtagen inte tar uppdragsbrevet på det allvar som de borde göra då de förlitar sig på den 
information som uppdragsbrev innehåller. Här uttalar sig revisorerna hur de upplever att 
företagen förhåller sig till revisorernas arbetsuppgift och att företag då inte känner till vikten 
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att granska uppdragsbrevets innehåll i den grad de borde göra. Den analys som kan göras 
om revisorers uppfattning av företagen och dess förhållningssätt överensstämmer med 
rollteorin som Biddle (1986) nämner om dess antaganden av förväntningar och hur dessa har 
skapats. Detta visar vidare att företagen även här inte känner till de regler och normer som 
är uppsatta för uppdragsbrevet vilket leder till det eventuella förväntningsgap som kan 
uppstå. Vidare bevisas detta genom att företag skriver under uppdragsbrevet utan 
vetskapen om dess innehåll.   

En utveckling eller omarbetning av uppdragsbrevet vore ett alternativ för att minska det 
förväntningsgap som finns. Att standardisera villkoren var en stor utveckling och de regler 
och rekommendationer som finns är en viktig del som även kom att betyda mycket för 
upprättandet av uppdragsbrevet. Ett bra uppdragsbrev ska inte skapa något förväntningsgap 
utan skall klara av att kommunicera det som skall utföras. Revisorerna har mycket svårt att 
säga vad de tror skulle kunna komplettera uppdragsbrevet, dock tycker de att 
medvetenheten och vetskapen av vad uppdragsbrevet innehåller medför att 
förväntningsgapet ej bör uppstå. 

5.3 ANALYSMODELL – FÖRETAG OCH REVISORER 

 

ROLL - Företag ROLL - Revisorer

Reglerande Pelaren

Normativa Pelaren

Kognitiva Pelaren

 
 

Figur 2. Analysmodell (Egen konstruktion) 
 
Genom denna analys och analysmodell har författarna fastställa huruvida företag och 
revisorer karaktäriseras av rollteorin eller den institutionella teorin. Författarna har kunnat 
fastställa att företagen tydligt kopplas till rollteorin vilket innebär att de styrs utifrån 
förväntningar och olikartade beteenden. Revisorer däremot styrs genom ett institutionellt 
perspektiv där regler och rekommendationer är styrande, som har förtydligats i ovanstående 
analysmodell. Där åskådliggörs hur revisorer och företag kopplas till teorierna. Detta leder 
till de slutsatser författarna till denna uppsats kommer att åstadkomma för att uppnå syftet 
och besvara de forskningsfrågor som är uppsatta.   
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6. SLUTSATS  
Kapitel sex redogör för de slutsatser som författarna kommit fram till utifrån avsnittet om 
analys. Kapitlet innefattar även författarnas egna resonemang och funderingar kring ämnet. 
Slutligen presenteras även förslag till fortsatt forskning inom området.  

 

Vilken roll har uppdragsbrevet enligt revisorer och företag? 

Författarna till denna uppsats har utifrån studien kunnat konstatera att uppdragsbrevet för 
företagen enbart verkar som en formalitet. Företagen upplever att uppdragsbrevet 
upprättas för att revisorer vill klargöra uppdragets omfattning och avsäga sig ansvar. 
Uppdragsbrevet är för företagen enbart ett formellt dokument som de signerar för att 
revisorn kräver detta. Sedan arkiveras detta dokument och är inget som företagen 
överhuvudtaget lägger vikt vid.  

Revisorerna däremot upplever att uppdragsbrevets roll är att klargöra uppdragets 
omfattning, vid tvister verka som ett klargörande dokument och genom årens gång fungera 
som informationskälla till vad som skall utföras under uppdragets gång. För revisorerna 
fungerar detta uppdragsbrev både som ett formellt dokument och även som 
informationskälla, som dess egentliga syfte är.  

Det författarna till denna uppsats kunnat fastställa är att företagen inte har vetskap om hur 
viktigt detta uppdragsbrev är och att det kan fungera som en informationskälla både vid 
eventuella tvister samt klargöra vad revisorns uppgift är. Vidare är det viktigt att det är 
revisorerna som förmedlar hur viktigt uppdragsbrevet är, på grund av att revisorerna har 
större insikt om uppdragsbrevets innehåll eftersom det är dem som sammanställer 
dokumentet. Förmedlingen av dokumentet varierar, både genom mail och personligt 
överlämnande. Det kan anses att ett överlämnande genom mail ger ett intryck av att 
dokumentet inte är viktigt och att det vid ett personligt överlämnande inte ges någon 
förklaring om vad det är för dokument som överlämnas vilket medför att dess viktighet inte 
påtalas.  

Författarna anser att överlämnandet av uppdragsbrevet bör ske genom ett personligt möte 
mellan parterna som innefattar en förklaring om vad som överlämnas och vad som skall 
signeras. Detta för att förtydliga vad uppdragsbrevet innehåller samt vad dess egentliga roll 
är. Detta skapar då en medvetenhet hos företagen då de får vetskap om att även vid 
eventuella konflikter är uppdragsbrevet till för att verka som hjälpmedel och reda ut olika 
situationer, genom att uppdragsbrevet innehåller alla uppgifter som uppdraget innefattar. 

Det som kunnat konstateras är att båda parterna bör ändra sitt beteende. När det gäller 
företagen bör dessa styras mer utifrån det institutionella synsättet där de får mer vetskap 
om lagar, regler och normer där dess beteenden blir mer likriktade.  Revisorer däremot skall 
fortsätta styras utifrån det institutionella synsättet men det som bör tilläggas är att dess 
kännedom och vetskap om hur de skall förmedla uppdragsbrevet till företagen bör utvecklas 
för att minska missförstånd. 
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Kan det vara ett verktyg för att reducera förväntningsgapet eller är detta dokument enbart 
en formell handling? 

Analysmodellen visar att företagen agerar utifrån ett rollteoretiskt perspektiv. Det som 
empiri och analys har visat är att företagen handlar genom roller och inte genom regler och 
normer som är uppsatta för revision. Medan revisorer agerar genom den institutionella 
teorin som innebär att de följer regler och normer och likriktade beteenden.  

Författarna har utifrån detta tolkat att företagen bör riktas mer mot ett institutionellt 
perspektiv på grund av att revisorerna inte kan ändra sina beteenden för att de har regler 
och rekommendationer som de måste följa. Skulle de ändra sitt beteende medför detta att 
inget regelverk skulle följas och systemet för revision skulle falla. Hur företagens beteende 
bör ändras utifrån denna studie är att bli mer insatta i uppdragsbrevets relevans och vad det 
är till för. Uppdragsbrevet bör även innefatta de regler och rekommendationer som är 
uppsatta för revision och därefter agera utifrån dessa när det handlar om revision inom 
företaget. I dagsläget fungerar det på så sätt att företagen är medvetna om att revisorn 
kommer till företaget och utför sin granskning och sedan lämnar rapport och ger klartecken 
eller nedslag. Företagen har därmed ingen vetskap över vad de formella handlingar som 
revisorerna tilldelar dem innefattar. 

Vidare anser författarna att uppdragsbrevet borde utvecklas för att minska ryktet om att 
dokumentet enbart är en formalitet för företaget. Detta kan ske genom att vid ett 
färdigställt uppdragsbrevet håller revisorn en presentation för företaget, med företaget 
avses den ansvarige som kommer att signera uppdragsbrevet. Detta skall presenteras på ett 
enkelt och välinformerat sätt så att företaget är medveten om uppdragsbrevets innebörd.  

Förväntningsgapet är inte någonting som alltid är bestående mellan revisorer och företag. 
När det inträffar är uppdragsbrevet det som verkligen visar vad uppdragets uppgifter är och 
vad parterna slöt överenskommelse om, alltså skall dokumentet fungera som ”facit” vid 
eventuella tvister. Idag är så inte fallet som visats genom denna studie. Denna formella 
handling fungerar endast som ”facit” för revisorer medan företagen inte känner till dess 
betydelse. Som tidigare nämnts är det detta som bör förändras.  

En av beståndsdelarna till förväntningsgapet som författarna har kunnat utläsa i denna 
studie är att företagen blandar ihop revisorns roll och redovisningskonsultens roll, detta på 
grund av att företag vanligtvis brukar anlita samma revisionsföretag för både konsultation 
och revision. Detta möjliga förväntningsgap kan reduceras med hjälp av uppdragsbrevet, för 
att i detta dokument står det klart och tydligt vem som gör vad. Viktigt är att företagen skall 
vara medvetna om att revisorn och redovisningskonsulten upprättar varsitt uppdragsbrev. 

 
Förslag till fortsatt studie 
Förslag till fortsatt studie är en uppsats där studiens omfattning blir större och djupare. 
Intressant vore att intervjua företag och företagens revisor för att kunna ställa dem emot 
varandra för att se om de uppfattar förväntningsgapet och uppdragsbrevet lika. Risken med 
detta kan dock vara att erhålla oärliga svar under intervjuerna på grund av att de vill skydda 
varandra.  
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8. BILAGOR 

8.1 BILAGA 1, INTERVJUGUIDE 

Reglerade pelaren (revisorer och företag) 

Hur går Ni tillväga för att upprätta uppdragsbrevet?  

 Företag – Upprättas uppdragsbrevet tillsammans med revisorerna? 

Vilka regler finns inom Ditt företag angående uppdragsbrevet? 

Följs bara regler och rekommendationer när uppdragsbrevet upprättas eller innefattar den 
även villkor som gör det klart och tydligt vad som skall ”göras/inte göras”? 

Hur ofta uppdateras uppdragsbrevet?(skulle det behövas göras oftare?) 

Normativa pelaren (revisorer) 

Hur ser det ut i Ditt företag när det gäller att ”kolla upp” uppdragsbrevet under årens gång? 

Brukar revisorer som är tilldelade ett uppdrag uppdatera uppdragsbrevet under årens gång? 

Normativa pelaren (företag) 

Hur ser det ut i Ditt företag när det gäller att ”kolla upp” uppdragsbrevet under årens gång? 

Är alla inom ekonomiavdelningarna medvetna om vad revisorns roll är? 

 Nej svar – Varför inte? 

 Ja svar – Hur? 

Kognitiva pelaren (revisorer och företag) 

Hur uppfattas förväntningsgapen i Ditt företag? Och om det existerar eller ej varför tror du 
detta gäller för vissa företag när uppdragsbrevet är en kommunikationsfaktor mellan 
parterna? 

Är uppdragsbrevet något som kan anses som ”måste göras” eller används det verkligen som 
en kommunikationsplattform? 

Roll (revisorer och företag) 

Upplever Ni att uppdragsbrevet uppfyller alla krav för att förhindra gapet som finns mellan 
revisorer och företag eller är det något som saknas? 

Om det skulle finnas möjlighet att utveckla och förbättra brevet vad skulle detta då vara eller 
finns det något annat verktyg som skulle fungera bättre för att förhindra gapet? 
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8.2 BILAGA 2, UPPDRAGSBREVETS PRINCIPIELLA INNEHÅLL (FARS SAMLINGSVOLYM 2008, 
DEL 2) 

RS 210 Villkor för revisionsuppdrag  

6. Formen för och innehållet i ett uppdragsbrev för revision kan variera från en kund till en 
annan med det innehåller följande punkter: 

 Syftet med revision. 

 Företagsledningens ansvar för det som är föremål för revision (ofta årsredovisningen 
och förvaltningen). 

 Omfattningen av revisionen, inklusive hänvisning till tillämpliga lagar och föreskrifter 
eller standarder, rekommendationer och uttalanden från FAR SRS som revisorn följer. 

 Formen för rapportering av de resultat som kommer fram vid uppdragets 
genomförande. 

 Det faktum att det – på grund av revisionens metodik att granska urval samt andra 
inneboende begränsningar i en revision tillsammans med de inneboende 
begränsningar som finns i varje redovisningssystem och system för intern kontroll  
- Finns en oundviklig risk för att även vissa felaktiga uppgifter som är väsentliga kan 

bli oupptäckta. 

 Kravet på obegränsad tillgång till all den bokföring, dokumentation och annan 
information som behövs för revisionen. 

 Företagsledningens ansvar att införa och upprätthålla en effektiv intern kontroll. 
 
7. Revisorn kan också vilja ta med följande i uppdragsbrevet: 

 Åtgärder i samband med planeringen av revisionen. 

 Förväntan att få skriftlig berättelse från företagsledningen av de uttalande som den 
gjort i samband med revisionen. 

 Begäran att kunden bekräftar uppdragsvillkoren genom att erkänna mottagandet av 
uppdragsbrevet. 

 Beskrivning av andra eventuella brev eller rapporter som revisorn räknar med att 
lämna till kunden.  

 Grunden för beräkning av arvodet och hur det kommer att faktureras. 
 
8. Följande punkter kan också ingå i tillämpliga fall: 

 Åtgärder för att engagera andra revisorer och specialister i vissa delar av revisionen. 

 Åtgärder för att engagera internrevisorer och andra personal hos kunden. 

 Åtgärder för att kommunicera med eventuella företrädare som revisor, om 
uppdraget gäller en förstarevision. 

 Eventuell begräsning av revisorns ansvar när sådan är möjlig. 

 Hänvisning till andra eventuella avtal mellan revisorn och kunden.    


