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Förord 
 
Denna magisteruppsats skrevs hösten 2006 under tio intensiva veckor. Den hjälp vi erhållit 
från flera olika håll har varit mycket värdefull och vi vill därför ta tillfället i akt och rikta 
vår tacksamhet mot dessa personer. 
 
Vi vill först och främst tacka alla revisorer runt om i Sverige som tagit sig tid att besvara 
vår enkät. Utan deras deltagande hade denna undersökning varit omöjlig att genomföra. 
Även vår handledare Jeaneth Johansson samt övriga deltagare i vår seminariegrupp är värda 
ett tack för de tips och råd vi erhållit under uppsatsens gång. 
 
Ett speciellt tack vill Emelie rikta till sin sambo Gunnar som alltid ställer upp och som varit 
väldigt stöttande under denna period, tack för att du finns i mitt liv. Hon vill även tacka 
Rebeccas sambo Gabriel, som varit en hjälte under allt datakrångel.  
 
Rebecca skulle vilja tacka sin sambo Gabriel för all hjälp och allt stöd under uppsatsen 
gång, han har varit ovärderlig.  
 
Sist men inte minst vill vi tacka varandra för det goda samarbetet och för alla skratt vi delat 
under denna period.  
 
 
 
 
 
 
Luleå, den 4 januari 2007 
 
 
 
Rebecca Philipson  Emelie Boija 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

Sammanfattning 
 
Många företag anlitar i dagens samhälle en revisor för att utföra revisionen. Revision 
handlar om att revisorn kritiskt granskar företagets årsredovisning, bokföring och 
förvaltning. Revisorns uttalande ökar trovärdigheten för årsredovisningen, men kan inte ses 
som en garanti för att allt står rätt till i företaget. Trots detta tror många klienter att revisorn 
ser över alla delar i företaget, men detta är enligt revisorsorganet omöjligt och revisorerna 
menar att detta missförstånd uppstår i och med klienternas okunskap beträffande revisorns 
roll, dennes uppgifter och begränsningar. Skillnaden beträffande vad klienterna förväntar 
sig av revisorsprofessionen och vad revisorerna verkligen presterar kallas för 
förväntningsgap. För att minska förväntningsgapet mellan revisor och klient måste 
effektiva lösningar på detta problem användas eftersom förväntningsgapet minskar 
klientens förtroende för revisorn. Det finns en mängd olika förslag på hur gapet kan 
minskas och ett av dessa är upprättandet av ett uppdragsbrev. Detta är ett sätt genom vilket 
revisorerna kan styra klientens förväntningar på revisionen och revisorn. I uppdragsbrevet 
kan bland annat uppdragets syfte, omfattning och revisorns respektive klientens ansvar 
klargöras. Många studier har gjorts om förväntningsgapet, men ingen har undersökt 
huruvida upprättandet av uppdragsbrev hjälper till att förhindra förväntningsgapet mellan 
revisor och klient. Huvudsyftet med denna uppsats är därför att öka förståelsen för 
uppdragsbrevets betydelse för att förminska förväntningsgapet. Vi har även upprättat 
delsyften, vilka är att jämföra stora och små revisionsbyråers användning av uppdragsbrev, 
analysera uppdragsbrevets betydelse för att minska förväntningsgapet och att identifiera 
uppdragsbrevets betydelse relativt andra sätt att hantera förväntningsgapet. För att uppnå 
dessa syften har vi genomfört en surveyundersökning där data erhållits genom 
telefonenkäter. Vi har undersökt 20 revisorer på små revisionsbyråer och 20 revisorer på 
stora revisionsbyråer. Dessa revisorer är fördelade över Sverige. De huvudsakliga resultaten 
vi kom fram till var att revisorerna från de stora byråerna var mer positivt inställda till 
uppdragsbrevet betydelse för att minska förväntningsgapet jämfört mot revisorerna från de 
små byråerna. Ett av de viktigaste syftena med uppdragsbrevet var enligt revisorerna på 
både de små och stora revisionsbyråerna att minska förväntningsgapet. För revisorerna på 
de stora revisionsbyråerna har uppdragsbrevet störst betydelse relativt andra sätt att hantera 
förväntningsgapet, medans revisorerna på de små mest använder sig av andra sätt för att 
göra detta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Abstract 
 
Many companies in today’s society hire an auditor to do their audit. Auditing can be 
described as the process where an auditor reviews the company's annual report, 
bookkeeping and administration in a critically manner. The auditor’s statement increases the 
credibility of the annual report, but can not be seen as a guarantee that everything is in order 
in the company. Despite of this many clients believe that the auditor examine all parts of 
the company, but this is according to the auditing authority impossible and auditors believe 
that this misconception occurs due to the client’s lack of knowledge concerning the 
auditor’s role, tasks and limits. This discrepancy concerning what the clients expects from 
the auditor and what the auditor really performs in called expectation gap. Effective 
solutions must be used in order to reduce the expectation gap since this reduces the client's 
trust in the auditor. There are a number of proposals on how to reduce the gap and one of 
them is to establish an engagement letter. By this the auditor can control the client’s 
expectations on the audit and the auditor. The engagement letter can for example explain the 
assignments purpose, extent and the responsibilities of both the auditor and the client. 
There are many studies on the expectation gap but no one have examined if the 
establishment of an engagement letter prevents an expectation gap between auditor and 
client. The main purpose of this paper is therefore to increase the understanding of the 
engagement letter's significance in reducing the expectation gap. In order to reach this 
purpose we have chosen to compare small and large firms’ usage of engagement letters, to 
analyze the engagement letters importance of reducing the expectation gap and to find the 
letters significance in relative to other methods of handling the expectation gap. We have 
carried out a survey where data was collected through a telephone questionnaire. The 
information was received by 20 auditors on small auditing firms and 20 auditors on large 
auditing firms, these auditors are spread throughout Sweden. The main result of the survey 
was that auditors from large auditing firms were more positive than auditors from small 
firms in the engagement letters significance of reducing the expectation gap. According to 
auditors both from large and small firms, one of the most important purposes of the 
engagement letter was to reduce the expectation gap. For auditors on large firms the 
engagement letter is the most important way of dealing with the expectation gap, whilst 
auditors on small firms mostly used other methods to deal with the expectation gap. 
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1. INLEDNING  
I detta kapitel introducerar vi läsaren i vårt ämnesområde. Kapitlet inleds med en 
problemdiskussion som utmynnar i syftet. Därefter presenteras de definitioner vi gjort. 
 

1.1 Problemdiskussion  
Revision är inget nytt fenomen utan har sitt ursprung i Egypten för mer än 2000 år sedan. 
Från 1850- till början av 1900-talet handlade revision om att kontrollera alla belopp och 
transaktioner och genom detta ge en garanti för att inga fel och bedrägerier existerade. 
Under 1900-talets början ökade affärsverksamheterna och revision ändrades då till att 
handla om att i stora drag bestämma tillförlitligheten av de rapporter som överlämnats från 
företagen. (Epstein & Geiger, 1994) 
 
Revision handlar i dagsläget om att kritiskt granska, bedöma och uttala sig om ett företags 
årsredovisning, bokföring och förvaltning. Revisorns uttalande ökar trovärdigheten för 
årsredovisningen, men det kan inte anses som en garanti för företagets framtida livskraft 
eller ledningens kompetens att leda företaget. Det är företagsledningen som är ansvarig för 
redovisningens upprättelse och att inga fel existerar. Revisorn granskar bara det mest 
väsentliga och koncentrerar sig på områden där risk för felaktigheter anses som störst. 
(FAR, 2006)  
 
Fant (1994) menar att allmänheten har en tendens att lägga ett större ansvar på revisorerna 
än vad revisororganet gör via rekommendationer. Även Koh & Woo (1998) håller med om 
detta, de menar att många ser revisionsberättelsen som en garanti för företags fortlevnad, 
att inga oegentligheter existerar och att bokföringen är korrekt utförd. Om revisorn skrivit 
under revisionsberättelsen och det senare uppkommer finansiella problem för företaget 
hålls revisorn ansvarig (ibid). 
 
Klienter tror ofta att revisorn ser över alla delar i företaget medan de själva menar att detta 
är omöjligt och att omgivningen missförstår deras roll och syftet med revisionen (Sikka, 
Willmott & Cooper, 1998). Enligt Lowe (1994) uppstår missförstånd i och med att 
klienterna inte har tillräckligt med kunskap om revisorns roll, uppgifter och begränsningar. 
Detta missförstånd kallas för förväntningsgap (Power, 1997). Monroe & Woodliff (1993) 
definierar gapet som skillnaden i förväntningar mellan revisorer och samhället när det 
gäller skyldigheter och plikter som revisorer har och hur rapporterna ska se ut. Jennings, 
Reckers & Kneer (1993) menar istället att gapet är skillnaden mellan vad samhället 
förväntar sig av revisorsprofessionen och vad professionen verkligen presterar.  
 
I en studie gjord av Porter (1993) drogs slutsatsen att förväntningsgapet till 50 % beror på 
brister i standarder och rekommendationer när det gäller revision, 34 % beror på 
allmänhetens orimliga förväntningar på revisorn och 16 % på grund av omgivningens 
upplevda brister i revisorns arbete. Shaikh & Tahla (2003) har dragit liknande slutsatser 
och tillägger att revisionsskandaler även är en bidragande orsak till förväntningsgapets 
existens. Detta beror på klienternas okunskap om revisorernas roll vilket leder till att 
revisorerna beskylls för företagens misslyckanden även de gånger det ligger utanför deras 
ansvar, samt att revisorn bedöms på framtida händelser. Allmänheten anser att revisorn 
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borde kunna förutse dessa händelser, trots att det inte ingår i dennes uppgift samt att denna 
inte haft tillgång till information vid underskrift av revisionsberättelsen. (ibid) 
 
Koh & Woo (1998) påpekar att förväntningsgapet kommer att kvarstå om inte effektiva 
lösningar tas fram. Dunn (1996) framhåller att det är viktigt att göra något åt detta problem 
eftersom det kan skada klientens förtroende för revisorn. Även Gramling, Schatzberg & 
Wallance (1996) håller med om detta och menar att det är viktigt att öka förståelsen för 
orsakerna till förväntningsgapet och ta fram lösningar för att reducera detta.   
 
Miller, Reed & Strawser (1990) menar att förväntningsgapet kan minskas genom att 
redovisningsrapporterna expanderas så att de ska vara mer användbara och förståeliga. 
Författarna anser att expanderade rapporter ger större förståelse för revisionen och detta 
påverkar läsarens uppfattning av revisionen och revisorns roll. Bailey, Bylinski & Shields 
(1983) menar att användare med mer kunskap lägger mindre ansvar på revisorerna än 
användare med mindre kunskap. Epstein & Geiger (1994) anser att mer utbildade 
investerare i mindre utsträckning kräver högre revisorsförsäkran. De menar att 
förväntningsgapet kan minskas genom att öka samhällets kännedom om vilka 
begränsningar en revisor har. Ett annat sätt att minska förväntningsgapet är genom att ge 
användaren mer kunskap om vilka plikter och ansvar som revisorn verkligen har (Koh & 
Woo, 1998). 
 
Arrington, Hillison & Williams (1983) anser att revisorerna har det största ansvaret för att 
minska förväntningsgapet, revisorerna måste kommunicera vad de egentligen gör på ett 
tydligare sätt. Ojasalo (2001) påpekar att förväntningsgapet kan minska genom att styra 
klientens förväntningar. Har klienten klara direktiv över vad denna bör förvänta sig av 
uppdraget, är chansen större att denna i slutändan blir nöjd (ibid). Ett tillvägagångssätt är 
att upprätta ett uppdragsbrev. Detta är ett sätt att undvika missförstånd om uppdragets 
omfattning och det ligger i både klientens och revisorns intresse att ett sådant upprättas. 
Uppdragsbrevet innehåller bland annat revisionens omfattning, de villkor som gäller, 
revisorns ansvar mot klienten, syftet med revisionen samt bekräftar att revisorn åtar sig 
uppdraget. (FAR, 2006) Shaikh & Tahla (2003) anser att uppdragsbrev är ett bra 
tillvägagångssätt för att minska förväntningsgapet. Boyd (2001) håller med om detta och 
tillägger att det även visar vilket ansvar revisorn faktiskt har.  
 
Förväntningsgapet mellan revisor och klient är ett stort problem. Många studier har gjorts 
inom ämnesområdet, exempelvis så har Ericksson & Forsberg (2005) undersökt om ett 
förväntningsgap existerar, i så fall varför och hur det skulle kunna minskas. Dock har ingen 
undersökt om upprättande av uppdragsbrev hjälper till att förhindra förväntningsgapet 
mellan revisor och klient, vilket vi kommer att göra i denna studie. 
 

1.2 Syfte 
Huvudsyftet med denna uppsats är att öka förståelsen för uppdragsbrevets betydelse för att 
förminska förväntningsgapet. Med förväntningsgapet avses i denna uppsats revisorns 
upplevelse av vad klienten anser att revisorn ska göra och vad revisorn verkligen gör. 
Delsyftena som kommer studeras är att: 
 
- analysera uppdragsbrevets betydelse för att minska förväntningsgapet 
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- identifiera uppdragsbrevets betydelse relativt andra sätt att hantera förväntningsgapet 
- jämföra stora och små revisionsbyråers användning av uppdragsbrev 
 

1.3 Definitioner 
Med revisor menar vi godkänd eller auktoriserad revisor. 
Med klienter menar vi företagsledningen som anlitar en revisor för att genomföra 
revisionen. 
Med stora revisionsbyråer menar vi Ernst & Young, Öhrlings PWC, Deloitte & Touch, 
Lindebergs Grant Thornton samt KPMG och med små revisionsbyråer menar vi övriga. 
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2. METOD 
I detta kapitel presenteras det arbetssätt som använts vid genomförandet av uppsatsen.  
Kapitlet inleds med metodsynsätt, undersökningsstrategi och datainsamlingsmetod. Vi 
förklarar därefter varför vi valde de aktuella respondenterna och vilket tillvägagångssätt 
som använts. Slutligen beskrivs analysens genomförande och de metodproblem som har 
eller kan uppkomma och som vi försökt undvika.  

2.1 Metodsynsätt 
Denna uppsats har ett analytiskt synsätt där det primära målet är att öka förståelsen för hur 
ett stort antal revisorer använder sig av uppdragsbrev för att minska förväntningsgapet 
mellan revisorer och klienter. Det analytiska synsättet är individoberoende och tanken är 
att undersöka den objektiva verkligheten så långt som möjligt genom att kvantifiera sina 
resultat. De olika revisorernas åsikter sammanställdes och analyserades som en helhet och 
inte som olika individer. (Arbnor & Bjerke, 1994) 
 
Uppsatsen har en kvantitativ karaktär eftersom vi har valt att se på bredden snarare än 
djupet i vår undersökning (Holme & Solvang, 1997). Den information som inhämtas under 
en kvantitativ undersökning är ofta genom enkäter med standardiserade frågor. Vi valde att 
genomföra vår undersökning på ovanstående sätt eftersom vi ville inhämta information 
från ett stort antal respondenter. En fördel med detta sätt är att det underlättar den 
kommande analysen av det empiriska materialet avsevärt. Anledningen till detta är att när 
standardiserade frågor och svar används kan företeelser mätas som omvandlas till siffror. 
(Andersen, 1998)  
 

2.2 Undersökningsstrategi 
Vår uppsats bygger på en surveyundersökning av ett flertal auktoriserade och godkända 
revisorer jämt fördelat över Sverige. Vi ansåg att denna undersökningsstrategi var 
lämpligast att använda för att få ut mest av vår undersökning eftersom vi fokuserade på att 
få en så bred och omfattande täckning som möjligt. (Denscombe, 2000) Insamlandet av 
den empiriska datan skedde med frågor som till större delen var konstruerade med 
standardiserade svar och alla respondenter fick svara på samma frågor för att vi lättare 
skulle kunna jämföra och bearbeta de svar som erhållits. En grundtanke bakom 
surveyundersökningar är just att den information som samlas in är standardiserad och att 
respondenterna svarar på samma frågor. En stor fördel med att använda sig av 
surveyundersökningar är att undersökaren kan dra generella slutsatser, men då vi endast 
utförde en surveyundersökning i mindre skala var vi försiktiga med att generalisera. 
(Lundahl & Skärvad, 2005)  
 

2.3. Litteratursökning 
För att sätta oss in i ämnesområdet och få en ordentlig teoretisk grund att stå på inleddes 
vår studie med att ta del av relevant teori (Denscombe, 2000). Under vår litteraturstudie 
studerade vi främst vetenskapliga artiklar, men i viss mån även böcker. Böckerna fann vi i 
Luleå tekniska universitets biblioteks databas, LUCIA och de vetenskapliga artiklarna 
sökte vi i databaser som EconLit, Ebsco, Emerald och JSTOR. De sökord vi använt oss av 
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är förväntningsgap, förväntningar, revision, revisor, uppdragsbrev, förtroende, 
kontraktsförtroende, agentteori och dess motsvarigheter på engelska.  
 

2.4 Datainsamlingsmetod 
Då vi ville öka förståelsen för hur ett stort antal revisorer använder sig av uppdragsbrev för 
att minska förväntningsgapet mellan revisorer och klienter föll det sig naturligt att 
genomföra en enkätundersökning (se bilaga 1). Detta beror på att enkäter ger en stor 
mängd data till en förhållandevis liten kostnad och att det går fort och oftast blir ett litet 
bortfall. Ytterligare en anledning till att vi valde enkäter som datainsamlingsmetod är att de 
är lättare att arrangera och tar kortare tid än personliga intervjuer. (Merriam, 1994) Tanken 
var först att skicka ut enkäter via e-post, men svarsfrekvensen blev extremt låg, endast 3 av 
150 svarade på vår förfrågan och av dessa var det ingen som ville delta i vår undersökning. 
När vi stod inför denna problematik ändrade vi inriktning och bestämde oss istället för att 
genomföra telefonenkäter. Anledningen till att vi bestämde oss för detta var att vi trodde 
att revisorerna skulle ha svårare att tacka nej till att delta i vår undersökning då vi hade en 
form av direktkontakt över telefonen, vilket visade sig stämma. En annan anledning till att 
vi valde telefonenkäter var för att det sägs vara den snabbaste metoden för att samla in 
empirisk information (Lundahl & Skärvad, 2005). Vi var i stort behov av att få in 
information snabbt då vårt försök ett samla in information via e-post misslyckats totalt. 
Denna form av enkätundersökning blev mer tidskrävande än vad vi från början hade tänkt 
eftersom vi nu var direkt delaktiga under undersökningen, vilket vi ej hade varit om vi 
istället använt oss av e-post. Att genomföra denna typ av undersökning blev ändå relativt 
billigt då den enda kostnaden som uppstod var för telefonsamtalen. 
 
Frågorna i enkäten utarbetades med utgångspunkt i referensramen för att vi skulle kunna 
besvara studiens syfte. I frågor som handlade om att revisorerna skulle ta ställning till vissa 
påståenden kunde de välja mellan fyra svarsalternativ, varav två av svaren var negativa och 
två mer positiva. Anledningen till detta var att vi ville att de skulle ta ställning till frågan, 
hade vi istället använt fem svarsalternativ hade kanske många valt mittenalternativet och 
då hade vi inte sett om de var negativt eller positivt inställda. Resterande frågors 
svarsalternativ var utformade från referensramen, på en av frågorna fick revisorerna välja 
ett alternativ och på resterande flera. Enkäten utformades främst med fasta men även med 
halvöppna frågor och en öppen fråga. En fördel med att använda sig av fasta frågor är den 
förutbestämda strukturen på svarsalternativen, detta gör att det insamlade materialet har 
enhetlig längd och är lättare att jämföra och kvantifiera. (Denscombe, 2000) Även 
nackdelar med denna typ av datainsamlingsmetod existerar. Det kan vara att frågorna inte 
överensstämmer med respondentens åsikter, vilket kan leda till frustration hos 
respondenten då denna inte får klargöra vad den verkligen anser om ämnet. Vi tog i 
beaktande att sådana situationer kan uppstå och därav använde vi oss, som ovan nämnts 
även av halvöppna frågor där svarsalternativen möjligtvis inte uppfyllde respondenternas 
upplevelser. Dessa var i grunden utformade som fasta frågor, men gav respondenten 
möjlighet att med egna ord utveckla sina åsikter eller lägga till andra alternativ än de 
förutbestämda alternativen. (Merriam, 1994) Vi siktade på att få 50-60 ifyllda enkäter 
eftersom urvalet bör innehålla minst 30 personer för att det insamlade materialet ska kunna 
användas till analyser (Denscombe, 2000). 
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2.5 Val av respondenter 
När vi genomförde urvalet till vår enkätundersökning var våra urvalsenheter auktoriserade 
och godkända revisorer på stora och små revisionsbyråer inom Sverige. Sökningen efter 
revisorer som eventuellt kunde delta i vår undersökning började med att vi på Eniro sökte 
efter både stora och små revisionsbyråer sprida över hela Sverige. Genom denna sida fann 
vi mailadresser och mailade 150 av dessa om en förfrågan att delta i vår undersökning. När 
vi upptäckte hur svårt det var att få tag på revisorer som ville delta i undersökningen 
började vi istället ringa till revisionsbyråerna och förklarade vårt ämnesval och att vi 
önskade få göra en telefonenkät med en av byråns auktoriserade eller godkända revisor. 
Många av revisorerna uppgav att de tyvärr inte hade tid att besvara vår enkät eftersom de 
denna tid på året har en oerhört hög arbetsbelastning och på grund av detta blev de 
revisorer som deltog i vår undersökning helt enkelt de som ansåg sig ha tid och ställde upp. 
Vi försökte dock fördela respondenterna jämt över landet och få in lika många svar från 
revisorer på små respektive stora revisionsbyråer för att lättare kunna jämföra svaren. 
Slutligen fick vi 20 revisorer på små revisionsbyråer och 20 revisorer på stora 
revisionsbyråer att besvara vår enkät.  
 
Svarsfrekvens och bortfall Antal % 
Antal ringda samtal   150 100 
Ej intresserade   110 73,3 
Antal användbara svar     40 26,7 
 
Tabell 1 Svarsfrekvens 

2.6 Tillvägagångssätt 
Eftersom det redan fanns relevanta teorier som hade ett direkt samband med uppdragsbrev 
utgick vi från dessa teorier och gick sedan vidare med den empiriska undersökningen. 
Tanken bakom detta var att jämföra hur väl referensramen stämde överrens med det 
material vi inhämtat från verkligheten och syftet var att utöka eller testa befintlig teori. 
Detta förfarande är enligt Artsberg (2003) ett deduktivt angreppssätt.  
 
Efter att vi läst in oss på ämnet och erhållit en förkunskap inom ämnesområdet 
konstruerade vi en enkät. Denna testades därefter på fem auktoriserade revisorer, detta 
gjordes för att vi skulle kunna avgöra huruvida enkätfrågorna var begripliga och möjliga 
att använda i vår undersökning. Enkäten behandlades även av vår handledare för att 
upptäcka eventuella brister och för att se om frågorna överrensstämde med uppsatsens 
syfte och om svarsalternativen var meningsfulla. Slutligen jämförde vi enkätfrågorna med 
referensramen för att se hur varje fråga senare skulle kunna analyseras och utifrån detta 
reviderade vi både enkäten och referensramen för att endast behålla det mest väsentliga. 
(Trost, 2005) 
 
Vid seminarietillfällena under kursen gång har vi fått frågan om vi vet huruvida 
revisionsbyråer verkligen använder sig av uppdragsbrev och hur vi skulle kunna 
genomföra vår undersökning om så inte var fallet. Detta var något vi antagit att de gör men 
för att vara säkra ringde vi till fem stora och fem små revisionsbyråer för att vara säkra på 
att så var fallet. Vi fick snabbt bekräftat att samtliga revisionsbyråer använde sig av 
uppdragsbrev i samband med revisionen och därefter kunde vi gå vidare med den 
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empiriska undersökningen. Vi kontaktade 150 revisorer över telefon och 40 tackade ja till 
att delta i vår undersökning (se tabell 1). Vi lyckades alltså inte uppnå det mål vi satt upp 
med 50-60 ifyllda enkäter, vilket enligt revisionsbyråerna berodde på att vi var ute i fel tid 
och att de hade mycket att göra.  
 
Telefonenkäterna tog ungefär 15 minuter vardera vilket sammanlagt blir 10 timmar och det 
var en av oss som utförde alla dessa. Anledningen till detta var bland annat tidsaspekten, 
då vi kände att vi hade kort om tid eftersom mycket tid gått åt till att få ihop tillräckligt 
många respondenter. En annan anledning var att vi trodde att det var bättre för 
undersökningen om en av oss genomförde telefonenkäterna så alla genomfördes på samma 
sätt, även om det uppstod något fel så blev det troligen samma fel under alla 
telefonenkäter. Den som genomförde telefonenkäterna lästa upp frågorna och 
svarsalternativen, samtliga respondenter hade tillgång till enkäten under samtalet eftersom 
vi ansåg att det då var enklare för dom att hänga med och inte missa något av 
svarsalternativen.  
 
Som ovan nämnts uppstod ett individbortfall då de flesta revisorerna inte ansåg sig ha tid 
att besvara vår enkät, det uppstod även ett partiellt bortfall. Denna typ av bortfall innebär 
att vissa frågor ej besvaras eller besvaras felaktig. (Dahmström, 2000) Ingen av 
respondenterna besvarade frågorna felaktigt och vi tror att anledningen till detta var att vi 
genomförde en telefonenkät och uppstod det något missförstånd med frågeformuleringarna 
kunde vi direkt klargöra vad som menades, vilket vi inte hade kunnat göra vid en e-
postenkät. Dock uppstod ett bortfall på grund av att en fråga i många fall inte besvarades, 
denna fråga var: ”Kan Ni identifiera en situation där förväntningsgap uppstått och hur Ni 
gick tillväga för att minska detta?”. Nästan alla revisorer uppgav under telefonsamtalet att 
de inte kom på något svar på denna fråga, vilket kan ha berott på att de kände sig stressade. 
På grund av detta valde vi att inte analysera denna fråga. Alla andra frågor besvarades, 
vilket antagligen beror på att de flesta hade olika svarsalternativ som respondenterna kunde 
välja mellan.   
 

2.7 Analysens genomförande 
Analysen av vår uppsats började med att vi direkt efter samtliga telefonenkäter 
sammanställde allt material genom att vi kodade alla svarsalternativ. Detta gjordes genom 
att vi tilldelade alla svarsalternativ siffror som vi sedan förde in i tabeller i 
mjukvaruprogrammet Excel. Utifrån dessa tabeller utformades diagram där vi klarare fick 
en bild över hur revisorernas svar fördelat sig och det blev genom detta lättare att analysera 
materialet. De diagram som visade på de relevantaste resultaten valdes sedan ut. Efter detta 
jämfördes de svar som revisorer på stora respektive små revisionsbyråer uppgett för att se 
om deras uppfattningar var likartade eller om det fanns någon skillnad mellan dessa. 
Därefter jämfördes empirin med referensramen, detta gjordes för att se om referensramen 
verkade stämma eller om den skulle falsifieras, sedan analyserade vi materialet och 
slutligen drog vi slutsatser för att besvara undersökningens syfte.   
   

2.8 Metodproblem 
När en undersökning genomförts kan det vara svårt att avgöra kvalitén på slutprodukten. 
Kvalitén kan testas genom att använda validitet och reliabilitet. 
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2.8.1 Validitet 
Med validitet menas att det som avses att undersökas verkligen är det som undersöks (Patel 
& Davidsson, 2003). Vi har genomfört ett antal åtgärder för att försöka uppnå hög 
validitet. 
 
Under bearbetningen av enkäten försökte vi utforma den utifrån studiens syfte och 
referensramen. Vi försökte även utforma enkäten med frågor som inte var ledande och 
kunde påverka respondenten i någon riktning.  Vi lät även fem auktoriserade revisorer i 
förväg besvara enkäten för att se om frågorna var förståeliga och gick även igenom denna 
med vår handledare för att upptäcka eventuella brister. Efter detta gick vi själva igenom 
enkäten och referensramen för att se hur vi skulle kunna analysera detta. Därefter 
reviderades enkäten utifrån de förslag vi erhållit. Genom dessa åtgärder försökte vi 
förbättra enkäten och därmed validiteten.  
 
Då vi kontaktade de olika revisionsbyråerna var vi noga med att berätta om vad vår uppsats 
handlade om och att vi ville genomföra enkätundersökningen med en auktoriserad eller 
godkänd revisor. Detta gjordes för att vi vid enkätundersökningen skulle få ”rätt 
respondent”. När vi blev kopplade till revisorerna uppgav vi att de var anonyma under 
enkätundersökningen, detta gjordes för att de skulle vara mer ärliga i sina svar och vi tror 
att detta kan ha ökat validiteten på undersökningen.  
 
Att respondenten kan känna sig stressad under telefonenkäter är inget ovanligt eftersom att 
de kan bli påverkade av omgivande faktorer, som t.ex. hög arbetsbelastning. Detta kan leda 
till att respondenterna uppger felaktig information och inte tänker efter innan de svarar på 
frågorna. (Hartman, 2004) För att undvika att felaktig information inhämtades under den 
empiriska undersökningen bokade vi vid sådana tillfällen in en mer passande tid för 
respondenten.    
 
I efterhand har vi upptäckt att vissa frågor kan ha missuppfattats av respondenten. På 
frågan om vad uppdragsbrevet innehåller var det ett flertal revisorer som endast uppgav ett 
alternativ och inte flera vilket kan bero på att de endast trodde att ett alternativ eller det 
mest använda innehållet skulle väljas. På frågan om hur revisorerna arbetar för att 
motverka förväntningsgapet har vi i efterhand upptäckt att två av alternativen, muntligt 
informera och diskutera med klienten, kan ha missuppfattas eftersom de är kan uppfattas 
betyda samma sak. Genom att vi hade direktkontakt med respondenten under 
undersökningen så hade vi dock möjlighet att upptäcka om missförstånd med frågorna 
uppstod och det kunde rättas till genom omformuleringar av frågorna. Hade vi istället 
genomfört enkäten via e-post eller post hade vi inte haft denna möjlighet och vi tror att 
detta kan ha ökat validiteten.  
 
Att många av revisorerna inte valde att besvara vår enkät kan ha lett till att vi fått 
snedvridna resultat. Det kan hända att de revisorerna som utgör bortfallet har andra åsikter 
beträffande uppdragsbrevet jämfört med dem som valde att delta i undersökningen. 
(Dahmström, 2000). Det kan till exempel handla om att de inte valde att delta eftersom de 
inte använder sig av uppdragsbrev eller att de gör detta, men har en negativ inställning till 
dess betydelse för att minska förväntningsgapet.  
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2.8.2 Reliabilitet  
Reliabilitet kan beskrivas som huruvida forskningsinstrumenten är neutrala och om 
undersökningen vid andra tillfällen skulle ha kommit fram till samma slutsatser 
(Denscombe, 2000).  
 
Då en telefonenkätundersökning genomförs kan den som intervjuar råka påverka 
respondenten i en viss riktning. Vi tror inte att den som genomförde telefonenkäten 
påverkade respondenten eftersom att de flesta frågorna hade fasta svarsalternativ och 
nästan ingen behövde någon förklaring på frågorna.  
 
När vi förde in materialet i Excel arbetade vi tillsammans där en läste upp svaren på 
frågorna och den andra matade in de riktiga alternativen för respektive respondent. När vi 
gjort detta genomförde vi samma procedur igen, detta gjordes för att minska risken för 
mänskliga fel.   
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3. REFERENSRAM 
I det här kapitlet presenteras den referensram som ligger till grund för arbetet. Kapitlet 
inleds med uppdragsbrev och institutionell teori, därefter behandlas agentteorin, teorier 
om förväntningar, förväntningsgap och hur det kan motverkas. Sedan fortsätter kapitlet 
med en presentation av teorier om förtroende. Kapitlet avslutas med en sammanfattning 
och modell som visar hur de olika delarna hänger samman. 
 

3.1 Uppdragsbrev 
Innan revisorn åtar sig ett uppdrag är det viktigt att revisorn och klienten tillsammans 
definierar de villkor som ska gälla. Formen på och innehållet i ett uppdragsbrev varierar. 
Oftast innehåller uppdragsbrevet dokumentation att revisorn åtar sig uppdraget samt syftet 
och omfattningen med revisionen. Det ska även innehålla revisorns ansvar mot klienten 
och vilken form av rapportering som ska användas. (FAR, 2006) 
  
Alleynd & Howard (2005) anser att det är av stor vikt att klienten informeras om revisorns 
roll och revisionens innebörd och menar att upprättelsen av ett detaljerat uppdragsbrev är 
ett utmärkt sätt för revisorn att göra detta på. Genom uppdragsbrevet kommunicerar bland 
annat revisorn ut vilka regler som måste följas och på det sättet ska förväntningsgapet 
minskas (ibid). 
 

3.2 Institutionell teori 
North (1993) menar att den institutionella teorin beskriver i vilken grad organisationer är 
uppbyggda av institutioner. Han förklarar vidare att institutioner bygger på tre pelare: den 
reglerande, den normativa och den kognitiva pelaren. 
 

3.2.1 Reglerande pelaren 
Den reglerande pelaren handlar om lagar och andra tvingande regler. Organisationer och 
individer tvingas anpassa sig till både formell och informell påverkan från andra 
organisationer och individer som de är beroende av. Staten spelar en nyckelroll genom 
bland annat lagstiftning. (DiMaggio & Powell, 1991) Revisorn är styrd av omfattande 
regelverk. Några av de regelverk som revisorn måste följa är: Revisorslagen, 
Aktiebolagslagen, Revisorsnämndens föreskrifter, Revisionsstandarden i Sverige och 
FAR:s yrkesetiska regler. Revisorn måste utöver dessa regelverk även följa god 
revisionssed samt god revisorssed. (FAR, 2006) 
 
Organisationer och individer kan belönas eller bestraffas beroende på om de följer de 
uppsatta reglerna eller lagarna vilket gör att framtida handlande påverkas. Individer gör de 
val som innebär den största nyttan. (Scott, 1995) 
 

3.2.2 Normativa pelaren 
Den normativa pelaren handlar om att organisationer och individer följer normer genom en 
social skyldighet. En av de främsta delarna av denna pelare är de moderna yrkesrollerna. 
Många yrken standardiseras och formas genom statliga, kommunala och andra certifierade 
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yrkesutbildningar och bildar normativa regler för professionellt handlande, sådana yrken är 
t.ex. revisorer. Dessa utbildningar skall göra så att de yrkesverksamma ska passa in i sina 
organisationer. (DiMaggio & Powell, 1991) Den normativa pelaren innehåller både 
värderingar och normer, värderingarna kan beskrivas som vad som anses önskvärt och även 
en slags standard som används att utvärdera från och bedöma beteenden och prestationer 
(North, 1993). FAR har gett ut nio yrkesetiska regler som revisorn måste uppfylla för att ta 
emot ett uppdrag. Dessa regler innebär att revisorn måste iaktta god revisorssed, uppträda 
professionellt, organisera sin verksamhet, arvodesdebitering, tystnadsplikt, 
vidareutbildning, yrkesutövning, god relation med kollegor och marknadsföra sig utan att 
nedvärdera andra. 
 

3.2.3 Kognitiva pelaren 
Den kognitiva pelaren handlar om att organisationer och individer jämför sig med varandra 
och härmar varandra. Denna tendens brukar förstärkas då organisationerna eller individerna 
är osäkra på hur de ska agera på ett lämpligt sätt. De organisationer eller individer som 
betraktas som framgångsrika fungerar som förebilder på t.ex. organisationsformer eller 
preferenser. Den kognitiva pelaren visar sig genom regler som tas för givna, ett gemensamt 
språk och gemensamma förebilder. Varje organisation och individ antar omedvetet regler 
och uppfattningar om verkligheten och om vad som är lämpligt beteende. (DiMaggio & 
Powell, 1991) Denna pelare kommer vi inte att nämna mer i vår uppsats eftersom vi inte ser 
några kopplingar till vårt syfte.   
 

3.3 Agentteorin 
Relationen mellan revisorn och klienten kan ses ur ett agentteoretiskt perspektiv. 
Agentteorin behandlar förhållandet mellan principalen och agenten, i detta fall är dessa 
klienten och revisorn. Denna relation inleds när principalen anställer agenten för att utföra 
en uppgift, som i detta fall är revisionen. (Rapp & Thorstensson, 1994) Eisenhardt (1989) 
menar att uppdraget måste utföras på ett sådant sätt att det följer klientens mål och 
värderingar och att parternas överenskommelse om framtida samarbete fastslås i ett 
kontrakt. Detta sker utifrån kunskapen de har när kontraktets sluts, vilket innebär att det är 
viktigt att kontraktet uppdateras kontinuerligt (ibid). Detta kontrakt innehåller 
bestämmelser och regler som parterna måste följa i relationen med varandra (Hancox & 
Hackney, 2000). Eftersom informationsasymmetri, alltså att informationsfördelningen är 
ojämn mellan principalen och agenten, är ett problem inom agentteorin måste det hittas sätt 
att minska denna (Rapp & Thorstensson, 1994). Ett bra sätt att minska 
informationsasymmetrin är genom ett uppdragsbrev som upprättas mellan revisorn och 
klienten (Davidoff, 2006).  
 
Agentteorin förutsätter att individer agerar efter egenintresse (Nygaard & Bengtsson, 
2002). Något som kan minska eller förebygga att parterna agerar i egenintresse är att det 
finns ett högt kontraktsförtroende dem emellan (Van der Meer-Kooistra & Vosselman, 
2000). Kontraktsförtroende handlar om att tro på att motparten kommer att leva upp till sitt 
åtagande och denna typ av förtroende förekommer i varje normal affärsrelation (Sako, 
1992). Van der Meer-Kooistra & Vosselman (2000) håller med om detta och menar att ett 
högt kontraktsförtroende betyder att parterna litar på att den andre parten uppfyller de 
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förutbestämda förpliktelserna.  Genom att följa avtalet upprätthåller även parterna sitt 
förtroende för varandra (Sako, 1992).  
 
En av huvuddelarna i agentteorin är att principalen och agenten besitter olika mål och 
preferenser vad gäller uppdraget, vilket kan liknas vid förväntningsgapet inom revisionen 
(Nygaard & Bengtsson, 2002). För att reducera dessa skilda åsikter och öka 
kontraktsförtroendet kan ett uppdragsbrev upprättas. Att upprätta ett uppdragsbrev är bra 
eftersom det gör det möjligt att undvika missförstånd. Det är även bra i de fall en rättstvist 
mellan parterna uppstår. (Zhengdan, Rong & Chunyuan, 1997) Genom upprättandet av 
uppdragsbrevet kan klienten klart och tydligt se vilka premisser som gäller för uppdraget 
och när detta efterföljs ökar således kontraktsförtroendet (Van der Meer & Vosselman, 
2000). Denna åtgärd kan i sin tur leda till att förväntningsgapet minskas (Shaikh & Tahla, 
2003). 
 
Dessa teorier är viktiga i vår uppsats på grund av att uppdragsbrevet kan ses som ett 
kontrakt som reglerar revisorns roll och styr klientens förväntningar.  
 

3.4 Förväntningar 
Nationalencykopedin (No date) definierar förväntning som ett hopp om en viss utveckling 
som individen bedömer som sannolik. Ojasalo (2001) delar upp förväntningar på 
yrkesmässiga tjänster i tre kategorier. Dessa kategorier är otydliga-precisa förväntningar, 
underförstådda-tydliga förväntningar och orealistiska-realistiska förväntningar (se figur 1). 
 

3.4.1 Otydliga – precisa förväntningar 
Otydliga förväntningar är sådana förväntningar som en klient kan ha men inte kan sätta 
fingret på vad det egentligen är. Klienten tycker att något måste göras för att förbättra 
tjänsten men vet inte exakt vad det är som kräver förbättring. Risken finns att om de 
upplevda förväntningar inte uppnås kommer kunden känna sig otillfredsställd men kommer 
inte veta exakt vad det beror på. Tydliga förväntningar är motsatsen till otydliga. (Ojasalo, 
2001)  
 
Hur tillfredsställd klienten blir med utformningen av en tjänst grundas på vilka 
förväntningar denna hade innan utförandet. På grund av detta är det viktigt att 
revisionsbyrån kartlägger klientens förväntningar, detta kan göras genom att upprätta ett 
uppdragsbrev. (Hubbert, Sehorn & Stehpehn, 1995) 
 

3.4.2 Underförstådda – tydliga förväntningar 
Underförstådda förväntningar är enligt Ojasalo (2001) de delar av en tjänst som är så 
självklara att klienten inte ens reflekterar över dessa. De underförstådda förväntningarna 
märks klart och tydligt då de inte har uppfyllts, t.ex. när en klient anlitar samma revisor 
igen och någon del av tjänsten som ingick förut inte längre gör det. Uttryckta förväntningar 
är motsatsen till underförstådda. (ibid)  
 
Ojasalo (2001) menar att de underförstådda förväntningarna kan hanteras genom att göra 
dessa självklara eller uppenbara. Författaren förklarar vidare att de underförstådda 
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förväntningarna endast kan fås fram genom att revisorn lyckas upptäcka dessa.  Shaikh & 
Tahla (2003) menar att underförstådda förväntningar kan minskas vid mer kommunikation 
och information. Detta kan bland annat göras genom att revisorn och klienten tillsammans 
upprättar ett uppdragsbrev, där de bland annat nämner vad som är revisorns ansvar och vad 
som är klientens i revisionen (ibid). 
 

3.4.3 Orealistiska – realistiska förväntningar 
Ojasalo (2001) definierar de orealistiska förväntningarna som det ogenomförbara en klient 
förväntar sig av en efterfrågad tjänst. Förväntningen är alltså omöjlig för revisorn att 
tillfredsställa eftersom kraven är orimligt höga. Motsatsen till dessa är de realistiska 
förväntningarna. Ju högre realistiska förväntningar som finns hos klienten desto större 
möjlighet finns det för revisorn att tillfredsställda de upplevda förväntningarna. (ibid)  
 
Gay, Schelluch & Baines (1997) menar att revisorerna själva kan ha varit delaktiga till de 
orealistiska förväntningarna. De anser att revisionsorganet har tagit fram revisionslösningar 
som influerats av revisorernas egenintresse (ibid). Det kan t.ex. handla om att när revisorn 
avgör vad som ska granskas går denne på gammal vana eftersom det är enklare istället för 
det som är viktigast för den aktuella klienten (Power, 1997). Även Wolf, Tackett & 
Claypool (1999) håller med om detta och tillägger att det kan leda till försämrad kvalitet på 
revisionen.  
 
Revisorn kan förebygga orealistiska förväntningar genom att hålla sig uppdaterad om vad 
som förväntas av denne (Ojasalo, 2001). Det är viktigt att redan i ett tidigt skede 
kommunicera ut de villkor som gäller för uppdraget (Fisher, Oyelere & Laswad, 2004). 
 
 
 

 
Figur 1: Modell för styrning av klientens förväntningar 

Källa: Ojasalo, J. (2001). Managing customer expectations in professional services. Managing Service 
Quality, vol.11, 200-212. 

 
 
Genom vårt syfte att analysera uppdragsbrevets betydelse för att minska förväntningsgapet 
kan vi se om uppdragsbrevet kan användas för att kartlägga, avslöja och kommunicera 
klientens förväntningar till att bli tydliga, uttryckta och realistiska.  
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3.4.4 Förväntningsgap 
Liggio (1974) var den som först definierade förväntningsgapet inom revisionen. Han 
menade att det var skillnaden mellan de förväntningar som klienterna har och vad revisorns 
verkligen får göra. Koh & Woo (1998) definierar förväntningsgapet som ett gap som kan 
existera mellan vad klienten förväntar sig eller behöver och vad revisorer kan och borde bli 
förväntade att uppnå. Porter (1993) delar in förväntningsgapet i två komponenter; den 
första komponenten är skillnaden mellan vad klienten förväntar sig av revisorerna att 
uppnå och vad revisorer rimligen kan bli förväntade att uppnå, den andra komponenten är 
skillnaden mellan vad klienten rimligen kan förvänta sig att revisorn ska uppnå och vad 
revisorer uppfattas ha uppnått. 
 
Cassel (1996) menar att varken klienten eller andra intressenter förstår vilken roll revisorn 
har, detta missförstånd om rollfördelningen är den största anledningen till 
förväntningsgapet. Många klienter förväntar sig att revisorn ska se över alla delar i 
företaget och att denne har en stor del av ansvaret för verksamheten. Revisorernas 
prestationer kan endast värderas i efterhand och detta har lett till att klienterna och 
intressenterna pekar ut revisorerna som ansvariga när det tagits felaktiga beslut som lett till 
exempelvis konkurser och felinvesteringar. (Gay, Schelluch & Baines, 1997) Koh & Woo 
(1998) menar att revisorer och klienterna har olika syn och preferenser när det gäller 
revisorns ansvar för att upptäcka inkorrekta och olagliga handlingar. Författarna menar att 
klienterna håller revisorerna mer ansvariga för att upptäcka sådana handlingar än vad 
revisorerna upplever att de ska vara ansvariga för. Många klienter tolkar granskningen av 
företaget som en polisiär genomgång av samtliga räkenskaper (ibid). Fadzly & Ahmad 
(2004) menar att förväntningsgapet är ett stort problem och att klienterna uppfattar 
granskningen av företagets redovisning som en garanti för att det som står i revisionen är 
sant. 
 
Shaikh & Tahla (2003) påpekar att det inte finns samstämmighet bland forskare när det 
gäller orsakerna till förväntningsgapet och de menar att det finns en rad olika faktorer som 
anses som grunden för förväntningsgapets existens. Dessa är: 
 
 revisionens komplexa natur, det är inte den exakta vetenskapen som många tror. Kraven 
på revisorn höjs ständigt men det är svårt för revisorn att klara av att möta alla dessa krav 
på grund av att det är omöjligt för dem att kontrollera allting 
 
 klienternas okunskap beträffande revision för med sig att förväntningsgapet ökar 
eftersom klienterna förväntar sig mer än vad revisorn har möjlighet att uträtta. 
 
 att utvärdering av revisorns arbete baseras på framtida händelser: information som 
revisorn inte hade när revisionsberättelsen skrev, men som allmänheten menar att revisorn 
borde ha förutsett  
 
 revisionsskandaler, konkurser och kriser som leder till att revisionsorganet lovar 
förbättrade revisionsstandarder, som sedan blir svåra att leva upp till. Då revisorerna inte 
följer det de lovar minskar klienternas förtroende och genom detta uppstår 
förväntningsgapet. 
 
 att revisionen anpassas till omvärldsförändringar, genom bland annat nya standarder men 
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klienterna är inte lika insatta i ämnet och därför förändras deras förväntningar i 
långsammare takt än revisorernas. (ibid) 
 
Revisorerna själva tror att förväntningsgapet främst beror på att klienterna har för höga 
förväntningar men även att de har en alltför dålig kunskap om revisionen (Frank, Lowe & 
Smith, 2001). Enligt FAR (2006) beror förväntningsgapet på att revisorns klienter har olika 
behov och förväntningar på revision. Förväntningsgapet uppstår när klienternas 
förväntningar på revisionen inte svarar mot vad revisorn faktiskt kan och får göra (ibid).  
 

 
Figur 2: Modell över förväntningsgapet 

Källa: FAR (2006, s 131). Revision- en praktisk beskrivning. Stockholm: FAR FÖRLAG AB. 
 

3.4.5 Motverka förväntningsgap 
Nair & Rittenberg (1987) föreslår att revisionsberättelsen bör utökas för att minska 
förväntningsgapet. De menar att en utökad revisionsberättelse ger klienten en klarare 
uppfattning om revisionen och påverkar på det sättet dennes uppfattning om revisionen och 
revisorns roll. Hanks (1992) menar istället att det är bättre att kommunicera med klienten 
och förklara vilka förväntningar som bör finnas på revisorn. 
 
Enligt FAR (2006) kan förväntningsgapet minskas genom att problemet angrips från två 
håll. Det första är att informera klienterna om den roll revisorn har och vad lagstadgad 
revision egentligen innebär. Det andra är att klargöra vad som är VD och styrelsens ansvar 
och vad som är revisorns. (ibid) 
 
Shaikh & Tahla (2003) menar att förväntningsgapet kan kopplas till de 
väsentlighetsbedömningar som revisorer gör. Revisorerna bör informera klienterna om 
vilka faktorer de anser är mest väsentliga att granska. Om klienterna informeras om detta i 
förväg kan det leda till att revisorerna inte kan anklagas för felaktigheter som ligger utanför 
de väsentlighetsbedömningar som gjorts eftersom det klargjorts från början. (ibid) 
 
Vosper (2006) menar att uppdragsbrev är det bästa tillvägagångssättet för att minska 
förväntningsgapet och för att klargöra vem som är ansvarig för vad. Detta har han kommit 
fram till genom en panel av experter som har diskuterat fram olika lösningar på 
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problematiken om förväntningsgap (ibid). Shaik & Tahla (2003) har dragit liknande 
slutsatser angående uppdragsbrevets betydelse. Ett uppdragsbrev är ett bra verktyg dels för 
att reglera revisorn i rätt riktning men även för att leda klienten till rätt förväntningar 
(Robinson, 2006). Genom uppdragsbrevet får klienten mer realistiska förväntningar som 
bättre överrensstämmer med de lagar och regler som sätter gränser för revisionen (Shaik & 
Tahla, 2003).  
 
Genom att identifiera olika sätt att minska förväntningsgapet får vi möjlighet att jämföra 
uppdragsbrevets betydelse relativt andra sätt. Är uppdragsbrevet det mest relevanta eller 
finns det andra sätt som är bättre i syfte att minska förväntningsgapet? 
 

3.5 Förtroende 
Förtroende uppkommer efter samarbete mellan individer som håller vad de lovar 
(Fukuyama, 2006). Förväntningsgapet har lett till att förtroendet för revisionen har minskat 
(Gay, Schelluch & Baines, 1997). Klientens förtroende för revisorerna är mycket viktig för 
att revisionen ska kunna skapa värde för dessa (Sonnenberg, 1994). Tomkins (2001) 
förklarar förhållandet mellan förtroende och informationsbehov. Han menar att det i 
inledningsfasen av ett samarbete finns ett ömsesidigt intresse för varandra. När samarbetet 
mellan parterna börjar så vill dessa bygga ett starkare förtroende för att på det sättet minska 
osäkerheten med samarbetet och därför söker parterna efter mer information (ibid). Om ett 
uppdragsbrev upprättas i ett tidigt skede erhåller revisorn och klienten information om 
varandra och detta leder till att förtroendet dem emellan ökar (Hubbert, Sehorn & 
Stehpehn, 1995). Thomas & Klebe-Trevino (1993) menar att konsekvensen av att ingen 
information utbyts mellan parterna kan leda till att samarbetet misslyckas. Tomkins (2001) 
menar vidare att informationsbehovet ökar under samarbetets gång. Därför är det viktigt att 
uppdragsbrevet årligen revideras (Alleynd & Howard, 2005). Vosper (2006) håller med om 
detta och tillägger att det är även viktigt att samla in feedback från klienter annars finns 
risken att kunder går och är missnöjda fast de inte säger det. Tillslut har parterna ett så 
starkt förtroende för varandra att de inte är i behov av att öka informationen. Parterna är 
dock fortfarande i behov av information om t.ex. vad respektive part vill uppnå med 
samarbetet, parternas roller, möjlighet att uppnå mål och vilka handlingar som behövs för 
detta. I detta skede är det inte nödvändigt att revidera uppdragsbrevet varje år utan endast 
då båda eller någon av revisorn och klienten anser att det är nödvändigt. (Alleynd & 
Howard, 2005) 
 
Vårt ena delsyfte handlar om att analysera uppdragsbrevets betydelse för att minska 
förväntningsgapet och samtidigt som vi gör detta kommer vi även att se om 
uppdragsbrevets betydelse varierar, mellan nya och existerande klienter och över tiden med 
samma klienter.  
 

3.6 Sammanfattning 
Revisionsuppdraget inleds med att klienten anlitar revisorn för att utföra revisionen. Innan 
uppdragets början besitter klienten en mängd olika förväntningar om vad revisorn ska 
uträtta och om dennes roll. Hur tillfredsställd klienten i slutändan blir med uppdraget 
grundas ofta på de förväntningar som denne hade innan utförandet av revisionen. När 
klienten förväntar sig mer av revisionen och revisorn än var revisorn har möjlighet att 
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uppnå uppstår ett förväntningsgap. Mycket forskning tyder på att klienten inte förstår 
vilken roll revisorn har, men det finns även en mängd andra orsaker till uppkomsten av 
förväntningsgapet mellan revisorn och klienten. Det finns en mängd olika förslag på hur 
förväntningsgapet kan reduceras. Ett sätt att reducera förväntningsgapet är att revisorn och 
klienten tillsammans upprättar ett uppdragsbrev. Där kan de oklarheter som existerar 
klargöras, som till exempel revisorns ansvar mot klienten och revisionens omfattning. Görs 
detta får klienten mer realistiska förväntningar, vilka stämmer bättre överens med de lagar 
och regler som sätter gränser för revisorn. När klienten vet vad som gäller från början och 
ser att revisorn följer detta ökar klientens förtroende för revisorn och genom detta minskas 
förväntningsgapet.  

 

 
 
 

Figur 3. Modell över uppdragsbrevets påverkan på förväntningsgapet. 
Källa: Författarnas egengjorda modell 
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4 Empiri 
Detta kapitel inleds med en kort presentation över de stora revisionsbyråerna där hälften 
av revisorerna i vår undersökning är verksamma. Därefter följer en kort presentation över 
gemensamma faktorer för de små revisionsbyråer där den andra halvan av revisorerna i 
vår undersökning är verksamma. Slutligen presenteras det empiriska materialet vi insamlat 
från samtliga revisorer som är verksamma på de stora och små revisionsbyråerna.  

4.1  Beskrivning av de stora revisionsbyråerna 
Öhrlings PriceWaterhouseCoopers har 3 000 medarbetare vid 125 kontor i Sverige. 
Öhrlings PWCs framgångsfaktorer är att ha bred kompetens, ha hög förståelse för kundens 
kultur och affärer, agera affärsmässigt, ha ett personligt engagemang och förtroende samt 
att fokusera på kvalitet och professionalism.  
 
Ernst & Young i Sverige har i dagsläget 1 750 anställda på 73 kontor runt om i landet. 
Ernst & Young har som vision att vara det revisionsföretag som bidrar mest till 
medarbetares och klienters framgång genom att skapa värde och förtroende. 
 
KPMG har 1 500 medarbetare vid 60 kontor runt om i landet. KPMGs vision är att vara 
ledande på samtliga marknader som de är aktiva i. På KPMG arbetar man tillsammans, 
värdesätter individen, söker fakta och förmedlar insikt. 
 
Deloitte & Touch har 1 000 medarbetare på ett trettiotal kontor belägna i Sverige. Visionen 
för företaget är att vara det naturliga valet för företag när de söker högkvalitativa tjänster.  
 
Lindebergs Grant Thornton har 660 medarbetare vid 33 kontor över hela Sverige. 
Företagets vision är att vara marknadsledande leverantör av ekonomiska tjänster till 
ägarledda företag. 
 

4.2  Beskrivning av de små revisionsbyråerna  
De små revisionsbyråerna har i genomsnitt 2-3 anställda revisorer. Det är små lokala kontor 
som inte finns på flera platser runt om i landet. Det genomgripande målet som de små 
byråerna har är att ha bra och fungerande relationer till sina klienter och att ge en bra 
service och stor tillgänglighet för att på det sättet kunna konkurrera med de stora byråerna. 
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4.3 Telefonenkät med revisorer verksamma på stora och små 
revisionsbyråer 
De svar vi erhållit från de revisorer som är verksamma på de stora och små 
revisionsbyråerna presenteras till större delen i diagram här nedanför.  

4.3.1 Uppdragsbrev 
 

  
Diagram 1 Uppdragsbrev som ett verktyg för att undvika missförstånd om revisionens innebörd (Stora 

revisionsbyråer till vänster, små revisionsbyråer till höger) 
 
45 % av revisorerna på de stora byråerna anser att det alltid stämmer att ett uppdragsbrev är 
ett användbart verktyg för att undvika missförstånd om revisionens innebörd. En stor del 
(35 %) ansåg att det ofta stämmer. Resterande 20 % uppgav att det sällan stämmer. De 
vanligaste motiveringarna till detta handlade om att olika klienter har olika uppfattningar 
om vad revision innebär och genom detta har klienterna olika förväntningar på vad revisorn 
ska uträtta. Detta kan klargöras genom upprättandet av ett uppdragsbrev. 
 
45 % av revisorerna på de små byråerna menar att uppdragsbrev sällan är ett användbart 
verktyg för att undvika missförstånd om revisionens innebörd. 35 % menar dock att det ofta 
är användbart för det ändamålet. Endast 10 % anser att det aldrig är användbart för att 
undvika missförstånd om revisionens innebörd och lika många anser att det alltid är det. De 
vanligaste motiveringarna till att uppdragsbrevet sällan eller aldrig är ett användbart 
verktyg för att undvika missförstånd om revisionens innebörd handlar om att revisorerna på 
de små byråerna hellre för en muntlig diskussion med klienten, så att det inte blir så 
formellt som ett uppdragsbrev. De vanligaste motiveringarna för de som ofta eller alltid 
använder uppdragsbrev till detta syfte handlade om att uppdragsbrevet förtydligar för 
klienten hur revisorerna arbetar och på så sätt kan missförstånd undvikas. 
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Diagram 2 Upprättas ett uppdragsbrev under ett nytt revisionsuppdrag? (Stora revisionsbyråer till 
vänster, små revisionsbyråer till höger) 

 
De flesta revisorerna på de stora byråerna anser att det är viktigt att upprätta ett 
uppdragsbrev med en ny klient. 50 % anger att de ofta upprättar ett uppdragsbrev med en 
ny klient och 45 % säger att de alltid gör det. Resterande 5 % gör det sällan.   
 
Lika många revisorer på de små byråerna (40 % vardera) upprättar sällan eller ofta ett 
uppdragsbrev i samband med ett nytt revisionsuppdrag. 10 % menade att de aldrig gör det 
och lika många sa att de alltid upprättar ett uppdragsbrev i samband med ett nytt 
revisionsuppdrag. 
 
 

  
Diagram 3 Hur ofta ett uppdragsbrev revideras för befintliga klienter (Stora revisionsbyråer till 

vänster, små revisionsbyråer till höger) 
 
När det gäller huruvida revisorerna på de stora byråerna reviderar uppdragsbrevet för 
klienter som återkommer med revisionsuppdrag uppger 50 % av revisorerna att de endast 
gör det om något väsentligt ändras och 35 % av revisorerna gör det varje år. Resterande 15 
% gör det sällan. 
 
När det istället gäller huruvida revisorerna på de små byråerna reviderar uppdragsbrev med 
befintliga klienter uppgav 50 % att det görs vid väsentliga förändringar. 30 % menar att de 
sällan reviderar uppdragsbrevet med befintliga klienter och 15 % säger att de aldrig gör det. 
Endast 5 % av revisorerna på de små byråerna reviderar uppdragsbreven varje år. 



EMPIRI 

 21 

  
Diagram 4 Innehållet i ett uppdragsbrev (Stora revisionsföretag till vänster, små revisionsföretag till höger) 

 
De allra flesta av revisorerna på de stora revisionsbyråerna (70 %) menade att 
uppdragsbrevet innehåller revisorns ansvar, men det är även viktigt att ange omfattningen 
på revisionen (45 %). 35 % menar att uppdragsbrevet meddelar att revisorn åtar sig 
uppdraget och 25 % uppger syftet med revisionen. Väldigt få av revisorerna på de stora 
byråerna (15 %) angav att de i uppdragsbrevet uppger vilken form av rapportering som 
används vid revisionen. När det gäller andra förslag på innehåll så nämndes att 
prisuppgiften brukar ingå. 
 
De flesta revisorerna på de små byråerna (60 %) uppgav att uppdragsbrevet innehåller 
omfattningen på revisionen. 45 % har med revisorns ansvar, 40 % att revisorn åtar sig 
uppdraget, 35 % har med syftet på revisionen. Väldigt få av revisorerna på de små byråerna 
(10 %) har med form av rapportering i sina uppdragsbrev. De revisorer som valde 
alternativet annat angav att prisuppgift även kan förekomma. 
 
 

  
Diagram 5 Uppdragsbrevets syfte (Stora revisionsbyråer till vänster, små revisionsbyråer till höger) 

 
När det gäller syftet med uppdragsbrevet var det alternativ som valdes av flest revisorer på 
de stora byråerna (45 %) att minska förväntningsgapet. 40 % av revisorerna uppgav att 
kommunicera vilka förväntningar som bör finnas på revisorn och en annan faktor som 
framkom flera gånger (35 %) var att öka klienternas förtroende för revisorn. Att kartlägga 
klientens och avslöja klientens förväntningar var de alternativ som valdes minst, endast 15 
% vardera av revisorerna valde dessa. 
 
40 % av revisorerna på de små byråerna menar att syftet med uppdragsbrevet är att 
kommunicera vilka förväntningar som bör finnas och lika många anser att syftet är att öka 
förtroendet. 35 % anser att syftet med uppdragsbrevet är att minska förväntningsgapet. 20 
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% av revisorerna ansåg att uppdragsbrevets syfte är att kartlägga förväntningar. Endast 15 
% ansåg att syftet med uppdragsbrevet är att avslöja klientens förväntningar. 
 

4.3.2 Förväntningar 
 

  
Diagram 6 Tydliggör uppdragsbrevet klientens förväntningar? (Stora revisionsbyråer till vänster, små 

revisionsbyråer till höger) 
 
Majoriteten av revisorerna på de stora byråerna (55 %) använder ofta uppdragsbrev för att 
tydliggöra klienten förväntningar och 35 % uppgav att de alltid gör detta. Resterande 10 % 
var mer negativa till denna fråga och fördelades med 5 % vardera på att de sällan eller 
aldrig upprättar ett uppdragsbrev för att tydliggöra klientens förväntningar. 
 
40 % av revisorerna på de små byråerna upprättar ofta ett uppdragsbrev för att tydliggöra 
klientens förväntningar. 25 % säger att de alltid gör det på grund av den anledningen, 25 % 
säger att de sällan gör det och 10 % upprättar aldrig ett uppdragsbrev för att tydliggöra 
klientens förväntningar. 
 
 

  
Diagram 7 Upptäcker uppdragsbrevet klientens underförstådda förväntningar? (Stora revisionsbyråer 

till vänster, små revisionsbyråer till höger) 
 
När revisorerna på de stora byråerna fick frågan huruvida de ansåg att deras klienter hade 
underförstådda förväntningar uppgav 55 % av revisorerna att så var fallet. Av dessa uppgav 
55 % att de ofta använder uppdragsbrev för att upptäcka klientens underförstådda 
förväntningar, 27 % menar att de sällan gör detta och 9 % vardera gör det alltid respektive 
aldrig. 
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När revisorerna på de små byråerna erhöll frågan huruvida de ansåg att deras klienter hade 
underförstådda förväntningar uppgav 45 % att så var fallet. Av dessa uppgav 33 % vardera 
att de sällan respektive ofta använder uppdragsbrev för att upptäcka klientens 
underförstådda förvänt-ningar. 23 % menar att de aldrig gör det och 11 % gör det alltid. 
 
 

  
  

Diagram 8 Minimerar uppdragsbrev orealistiska förväntningar? (Stora revisionsbyråer till vänster, 
små revisionsbyråer till höger) 

 
Nästan alla revisorerna på de stora byråerna använder sig någon gång av uppdragsbrev för 
att minimera orealistiska förväntningar. 40 % av revisorerna gör det ofta och 30 % gör det 
sällan. 20 % av revisorerna använder alltid uppdragsbrev med tanke på dessa förväntningar 
och 10 % gör det aldrig. 
 
Nästan alla revisorer på de små byråerna använder sig någon gång av uppdragsbrev för att 
minimera orealistiska förväntningar. 40 % av revisorerna gör det ofta. 30 % gör det sällan. 
En liten andel (10 %) gör det alltid och 20 % av revisorerna upprättar aldrig ett 
uppdragsbrev för att minimera orealistiska förväntningar. 

4.3.3 Motverka förväntningsgap 
 

  
 

Diagram 9 Arbetssätt för att minska förväntningsgapet (Stora revisionsbyråer till vänster, små 
revisionsbyråer till höger) 

 
När revisorerna på de stora revisionsbyråerna fick frågan hur de arbetar för att minska 
förväntningsgapet var det svar som uppgavs mest (45 %) att de upprättar ett uppdragsbrev. 
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30 % informerade klienten om vilka faktorer som anses mest väsentliga att granska, 20 % 
diskuterar med klienten om revisionen och 5 % informerar klienten av vad revision innebär.  
 
När revisorerna på de små revisionsbyråerna fick frågan hur de arbetar för att minska 
förväntningsgapet var det svar som uppgavs mest (45 %) att de informerar klienten om 
vilka faktorer som är mest väsentliga att granska. 25 % väljer att diskutera med klienterna, 
20 % att upprätta uppdragsbrev och 10 % informerar klienten muntligt om revisionen. 
Ingen av revisorerna på de små byråerna utökar revisionsberättelsen för att minska 
förväntningsgapet och inga övriga alternativ framkom under vår undersökning. 
 

4.2.4 Förtroende 
 

  
Diagram 10 Ökar uppdragsbrev klienters förtroende för revisorn? (Stora revisionsbyråer till vänster, 

små revisionsbyråer till höger) 
 
Nästan alla revisorer på de stora revisionsbyråerna använder någon gång uppdragsbrev för 
att öka klientens förtroende för revisorn. 40 % av revisorerna använder ofta ett 
uppdragsbrev för att öka klienters förtroende för revisorn. 30 % använder det sällan, 25 % 
använder det alltid och 5 % använder det aldrig. 
 
Nästan alla revisorer på de små revisionsbyråerna använder någon gång uppdragsbrev för 
att öka klientens förtroende för revisorn. Lika många (40 % vardera) använder sällan som 
ofta ett uppdragsbrev för att öka klientens förtroende för revisorn. 15 % menar att de aldrig 
gör det. Endast 5 % av revisorerna gör det alltid av denna anledning. 
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Diagram 11 Skillnaden på uppdragsbrevets betydelse med en ny klient eller med redan existerande för 

att öka förtroendet för revisorn (Stora revisionsbyråer till vänster, små revisionsbyråer till höger) 
 
När revisorerna på de stora byråerna fick frågan om det var viktigare att upprätta ett 
uppdragsbrev med en ny eller existerande klient för att öka förtroendet för revisorn uppgav 
50 % av revisorerna att det är lika viktigt.  45 % tycker dock att det är viktigare att upprätta 
ett uppdragsbrev med en ny klient och 5 % för existerande klienter. 
 
När revisorerna på de små byråerna fick frågan om det var viktigare att upprätta ett 
uppdragsbrev med en ny eller existerande klient för att öka förtroendet för revisorn visade 
det sig att majoriteten (55 %) ansåg att det var viktigare att upprätta ett uppdragsbrev med 
en ny klient. 35 % ansåg att det var lika viktigt att göra det vare sig det var nya eller 
existerande klienter och resterande 10 % ansåg att det var viktigare med redan existerande 
klienter
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5.1 ANALYS 
I detta kapitel har vi kopplat det material vi presenterade i referensramen med den 
empiriska undersökningen och även analyserat detta. Kapitlet startar med uppdragsbrev 
och förväntningar, därefter följer motverka förväntningsgap och slutligen förtroende. 
 

5.1 Uppdragsbrev 
De flesta av revisorerna på de stora revisionsbyråerna ansåg att uppdragsbrevet alltid eller 
ofta är ett användbart verktyg för att undvika missförstånd om revisionen innebörd. 
Alleynd & Howard (2005) instämmer i detta och menar att det är av stor vikt att klienten 
informeras om revisorns roll och revisionens innebörd och att upprättandet av ett 
uppdragsbrev är ett utmärkt sätt att göra detta på. Många av revisorerna motiverade denna 
ståndpunkt med att klienterna har en mängd olika uppfattningar om vad revisionen innebär. 
Upprättas ett uppdragsbrev kan dessa missförstånd minskas eftersom det klargörs vad 
revisorn kommer att göra under revisionen. Cassel (1996) håller med om detta och menar 
att klienterna inte förstår vilken roll revisorn har. Frank, Lowe & Smith instämmer i detta 
och tillägger att klienterna har för höga förväntningar på revisionen.  Att klienterna har en 
mängd olika uppfattningar om vad revisionen innebär beror på att de inte har lika mycket 
information som revisorn om detta, vilket kan liknas vid informationsasymmetri vilket 
Rapp & Thorstensson (1994) beskriver som att informationsfördelningen är ojämn mellan 
revisorn och klienten och enligt Davidhoff (2006) är uppdragsbrevet ett bra sätt att minska 
informationsasymmetrin. När revisorerna på de små revisionsbyråerna fick samma fråga 
var inte alls lika många övertygade om uppdragsbrevets betydelse för att minska 
missförstånd om revisionens innebörd. Strax under hälften ansåg att uppdragsbrevet är bra 
till detta syfte, medan majoriteten var betydligt mer skeptiska. Den vanligaste 
motiveringen till detta ställningstagande var att de hellre förklarade revisionens innebörd 
muntligt, vilket de ansåg som mindre formellt. Detta stämmer med skrivelserna i FAR 
(2006) där det kan utläsas att detta missförstånd kan minskas genom att klienten 
informeras om den roll revisorn har och vad lagstadgad revision innebär.    
 
När revisorerna erhöll frågan om de upprättade ett uppdragsbrev i samband med ett nytt 
revisionsuppdrag uppgav nästan alla revisorerna på de stora revisionsbyråerna att de alltid 
eller ofta gör detta.  När det istället gäller revisorerna på de små revisionsbyråerna uppgav 
nästan alla att de någon gång upprättat ett uppdragsbrev i samband med ett nytt 
revisionsuppdrag, varav hälften av alla alltid eller ofta gör det. Vad som kan utläsas av 
detta är att det verkar vara viktigt att upprätta ett uppdragsbrev med nya klienter. Detta är 
något som Tomkins (2001) håller med om, han menar att det i inledningsfasen av ett 
samarbete finns ett ömsesidigt intresse för varandra. Parterna vill då bygga upp ett starkare 
förtroende för varandra och minska osäkerheten med samarbetet och därför söker parterna 
efter mer information. Hubbert, Sehorn & Stehphen (1995) tilläger att om ett uppdragsbrev 
upprättas erhåller revisorn och klienten information om varandra vilket leder till att 
förtroendet mellan dem ökar. 
 
När det gäller huruvida revisorerna på de stora revisionsbyråerna reviderar uppdragsbrevet 
för klienter som årligen återkommer med revisionsuppdrag uppgav ganska många att det 
görs årligen. När revisorerna som är verksamma på små revisionsbyråer erhöll samma 
fråga uppgav nästan ingen att det gjordes varje år. Det svar som majoriteten av revisorerna 
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båda på små och stora revisionsbyråer uppgav var att revideringen av uppdragsbrev endast 
skedde om något väsentligt ändrats. Enligt Tomkins (2001) ökar informationsbehovet 
under samarbetets gång och därför är det viktigt att uppdragsbrevet årligen revideras. 
Tillslut så har parterna ett så pass starkt förtroende för varandra att det inte är nödvändigt 
att revidera uppdragsbrevet varje år, utan det behöver endast göras då parterna anser det 
som nödvändigt (Alleynd & Howard, 2005). 
 
När revisorerna på både de stora och de små revisionsbyråerna uppgav vilket innehåll som 
finns i ett uppdragsbrev blev svaren väldigt varierande. Detta stämmer med FAR (2006) 
där det står att formen på och innehållet i ett uppdragsbrev varierar. Dock uppger FAR 
(2006) att uppdragsbrevet oftast innehåller dokumentation att revisorn åtar sig uppdraget, 
syftet med revisionen, revisionens omfattning, vilken form av rapportering som används 
samt revisorns ansvar mot klienten. Alla dessa alternativ blev valda i både större och 
mindre omfattning och ytterligare ett innehåll i uppdragsbrevet framkom vilket var 
prisuppgiften på uppdraget.   
 
När revisorerna på de stora revisionsbyråerna uppgav syftet med uppdragsbrevet menade 
de flesta att den viktigaste anledningen var att minska förväntningsgapet. Detta ligger i 
linje med Fadzly & Ahmads (2004) åsikt om att förväntningsgapet är ett stort problem. 
Gapet kan enligt Koh & Woo (1998) bero på att klienter och revisorer har olika syn på vad 
som är revisorns ansvar. Ytterligare en faktor som ansågs viktig var att kommunicera ut 
vilka förväntningar som bör finnas på revisorn. När revisorerna på de små 
revisionsbyråerna uppgav syftet med uppdragsbrevet menade de flesta att den viktigaste 
anledningen var att kommunicera vilka förväntningar som bör finnas på revisorn. Hanks 
(1992) håller med om detta och menar att det är bra att kommunicera med klienten och 
förklara vilka förväntningar som bör finnas. Ytterligare en faktor som ansågs viktig var att 
minska förväntningsgapet. 
 

5.1.1 Sammanfattning 
Revisorerna på de stora byråerna anser att uppdragsbrevet är ett användbart verktyg för att 
undvika missförstånd om revisionens innebörd och upprättar uppdragsbrev med nya 
klienter. När det gäller återkommande klienter så revideras uppdragsbrevet vid väsentlig 
förändring men det förekommer även årlig revidering. Syftet med uppdragsbrevet är att 
minska förväntningsgapet. I och med detta kan uppdragsbrevet uppfattas som en reglerande 
pelare för revisorerna på de stora revisionsbyråerna (DiMaggio & Powell, 1991). 
Författarna menar att uppdragsbrevet är något som används ofta och på ett sådant sätt att 
det kan ses som en ”lag” som finns inom revisionsbyrån där revisorerna är verksamma. 
Revisorerna är rädda för att inte följa lagen för att risken för ett straff på något sätt kan bli 
påföljden, t.ex. om ett missförstånd från klientens sida leder till allvarliga fel (Scott, 1995). 

 
Revisorerna på de små byråerna menar att syftet med uppdragsbrevet är att kommunicera ut 
förväntningar. De är inte lika övertygade om uppdragsbrevets betydelse för att undvika 
missförstånd om revisionens innebörd utan använder sig hellre av mindre formella sätt. De 
upprättar uppdragsbrev med nya klienter men i mindre utsträckning än de stora och de 
upprättar uppdragsbrev med redan existerande klienter endast vid väsentlig förändring. Av 
detta kan utläsas att revisorerna på de små revisionsbyråerna använder sig mer av den 
normativa pelaren (DiMaggio & Powel, 1991). Revisorerna på de små byråerna värderar 
högre att använda mer informella sätt än att använda ett uppdragsbrev, detta leder till att en 
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slags norm utvecklas inom byrån (North, 1993). Normen visar revisorerna vilket beteende 
som är önskvärt, alltså att använda mer informella sätt än ett uppdragsbrev (ibid). 

5.2 Förväntningar 
När revisorerna på både de stora och de små revisionsbyråerna fick frågan om de upprättar 
ett uppdragsbrev för att tydliggöra klientens förväntningar uppgav nästan alla revisorerna 
att de ofta eller alltid gör detta. Den skillnad som vi såg var dock att lite fler av revisorerna 
på de små revisionsbyråerna var något mer negativt inställda till detta än de på de stora. Att 
upprättandet av ett uppdragsbrev är ett bra sätt för att tydliggöra klientens förväntningar 
håller Hubbert, Sehorn & Stepehn (1995) med om. De menar att det är viktigt att upprätta 
ett uppdragsbrev eftersom de förväntningar som klienten har innan utförandet påverkar hur 
tillfredsställd klienten i slutändan blir med revisionen. 
 
När revisorerna fick frågan om de använder uppdragsbrev för att upptäcka klientens 
underförstådda förväntningar uppgav lite mer än hälften av revisorerna verksamma på de 
stora revisionsbyråerna att de gjorde detta. Shaikh & Tahla (2003) menar att detta 
tillvägagångssätt är bra för att upptäcka underförstådda förväntningar eftersom det bland 
annat klargör vad som kommer att utföras under revisionen.  Lite mer än hälften av 
revisorerna på de små revisionsbyråerna var dock mer negativt inställda, vilket kan bero på 
att de som ovan nämnts hellre muntligt kommunicerar med klienten än upprättar ett 
uppdragsbrev. Detta stämmer överens med Shaikh & Tahla (2003) som menar att 
underförstådda förväntningar kan minskas vid mer kommunikation och information.  
 
Nästan alla revisorer som är verksamma på både de stora och de små revisionsbyråerna 
använder någon gång uppdragsbrev för att minimera orealistiska förväntningar, varav 
ungefär hälften gör det alltid eller ofta. Att revisorerna genom uppdragsbrevet försöker 
minimera orealistiska förväntningar är bra enligt Ojasalo (2001) eftersom revisorn annars 
skulle få svårt att tillfredställa klienter med sådana orimligt höga krav.  
 
När revisorerna på både de små och stora revisionsbyråerna fick frågan om revisorerna 
själva var delaktiga till klienternas orealistiska förväntningar uppgav en stor majoritet att 
de inte var det och ingen svarade att de var delaktiga. Den skillnad vi kunde se var att en 
liten större del av revisorerna på de små revisionsbyråerna svarade att de inte visste helt 
säkert. Gay, Schelluch & Baines (1997) har en annan åsikt och menar att revisorerna till 
viss del kan ha varit delaktiga till klientens orealistiska förväntningar, de menar att 
revisorsorganet har tagit fram revisionslösningar om influerats av revisorns egenintresse. 
 

5.2.1 Sammanfattning 
Revisorerna på de stora byråerna upprättar uppdragsbrev för att tydliggöra klientens 
förväntningar, lite fler än hälften av revisorerna använder uppdragsbrev för att upptäcka 
klientens underförstådda förväntningar och de använder någon gång uppdragsbrevet för att 
minimera klientens orealistiska förväntningar. Ingen av revisorerna på de stora byråerna 
ansåg sig delaktiga i klienternas orealistiska förväntningar. Revisorerna på de stora 
revisionsbyråerna använder sig av uppdragsbrev för att minska den agentteoretiska 
problematiken (Rapp & Thorstensson, 1994). Genom uppdragsbrevet klargör man vilka 
mål och värderingar som det bör finnas på revisionen och revisorn och på det sättet ska det 
inte uppkomma några överraskningar för klienten när revisionsarbetet är slut (Eisenhardt, 
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1989). Detta innebär även att förväntningsgapet mellan klienten och revisorn minskas, 
eftersom revisorn klargör vilka förväntningar som bör finnas och inte (Vad der Meer-
Kooistra & Vosselman, 2000). 
 
Revisorerna på de små revisionsbyråerna upprättar uppdragsbrev för att tydliggöra 
klientens förväntningar men de var mer negativt inställda till det än vad revisorerna på de 
stora byråerna var. En stor del av revisorerna på de små byråerna var negativt inställda till 
användandet av uppdragsbrev för att upptäcka underförstådda förväntningar, de använde 
sig hellre av muntlig kommunikation. Revisorerna på de små byråerna använde 
uppdragsbrev för att minimera orealistiska förväntningar i samma utsträckning som 
revisorerna på de stora byråerna. Revisorerna på de små revisionsbyråerna ansåg sig inte 
delaktiga i klientens orealistiska förväntningar men en större andel än revisorerna på de 
stora byråerna visste inte helt säkert. Revisorerna på de små byråerna jobbar mer mot ett 
högt kontraktsförtroende än användandet av ett uppdragsbrev för att minska den 
agentteoretiska problematiken (Van der Meer-Kooistra & Vosselman, 2000). Genom mer 
muntlig kommunikation kommer det fram vilket åtagande revisorn har och vilka 
förväntningar denne bör leva upp till (Sako, 1992). Genom att uppnå ett högt 
kontraktsförtroende kommer klienten att lita på att revisorn utför revisionen på ett korrekt 
sätt och behöver därför inte uppdragsbrev i samma utsträckning för att få den bekräftelsen 
(ibid). 
 

5.3 Motverka förväntningsgap 
När revisorerna på de stora revisionsbyråerna fick välja mellan olika alternativ på frågan 
hur de arbetar för att minska förväntningsgapet framkom att det vanligaste var att upprätta 
ett uppdragsbrev. Detta stämmer överens med Vosper (2006) som menar att 
uppdragsbrevet är det bästa sättet för att minska förväntningsgapet. Även Robinson (2006) 
håller med om detta och menar att uppdragsbrev är ett bra verktyg för att bland annat leda 
klienten till rätt förväntningar. Ett annat alternativ som ofta framkom var att informera 
klienten om vilka faktorer som anses som mest väsentliga att granska. Ett fåtal revisorer 
ansåg att en diskussion med klienten om revisionens innebörd var det bästa sättet att 
motverka förväntningsgapet och ett ännu mindre antal motverkar förväntningsgapet genom 
att muntligt informera klienten om revisionen. Ingen av revisorerna utökade 
revisionsberättelsen på grund av detta syfte. 
 
När det istället gällde hur revisorerna på de små revisionsbyråerna arbetar för att motverka 
förväntningsgapet uppgav flest att de informerar klienten om vilka faktorer som är mest 
väsentliga att granska. Shaikh & Tahla (2003) menar att detta är ett bra arbetssätt för att 
minska förväntningsgapet och tillägger att det är viktigt för att revisorerna inte ska 
anklagas för felaktigheter som ligger utanför dessa väsentlighetsbedömningar. Det 
arbetssättet som användes mest efter att informera om väsentliga faktorer var att diskutera 
med klienten om revisionen. Något färre av revisorerna använder uppdragsbrev för att 
motverka förväntningsgapet och ännu färre informerar klienten muntligt om revisionen. 
Ingen av revisorerna utökar revisionsberättelsen.  
 



ANALYS 

 30 

5.4 Förtroende 
Nästan alla revisorerna som är verksamma på de stora revisionsbyråerna använder någon 
gång uppdragsbrev för att öka klientens förtroende för revisorn, varav ungefär 2/3 gör det 
ofta eller alltid. Detta går i linje med det som Tomkins (2001) säger, nämligen att det krävs 
mycket information för att uppnå ett förtroende och Sonnenberg (1994) menar att 
klienternas förtroende för revisorn är mycket viktigt. När det istället gällde revisorerna på 
de små revisionsbyråerna använde lite mer än hälften sällan eller aldrig uppdragsbrev för 
att öka förtroendet för revisorn.  
 
Hälften av revisorerna på de stora revisionsbyråerna ansåg att det var lika viktigt att 
upprätta ett uppdragsbrev med en ny som med en redan existerande klient för att på det 
sättet öka förtroendet för revisorn. Nästan lika många ansåg dock att det var viktigare att 
upprätta ett uppdragsbrev med en ny klient. När det gäller de små revisionsbyråerna ansåg 
flertalet av revisorerna att det var viktigare att upprätta ett uppdragsbrev med en ny klient 
än med en existerande. Thomas & Klebe-Trevino (1993) håller med om att det är viktigast 
att upprätta ett uppdragsbrev med en ny klient och menar att utan informationsbyte i ett 
tidigt skede så misslyckas ett samarbete. 
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6. Slutsatser 
I detta kapitel kommer de slutsatser som kommit fram under arbetet med anknytning till 
vår analys att redovisas. Kapitlet är indelat efter våra tre delsyften där vi besvarar dessa. 
 

6.1 Uppdragsbrevet – ett sätt att reducera förväntningsgapet mellan 
revisor och klient? 

6.1.1 Att analysera uppdragsbrevets betydelse för att minska förväntningsgapet. 
Revisorerna på de stora revisionsbyråerna anser att uppdragsbrev är ett användbart verktyg 
för att undvika missförstånd om revisionens innebörd. Detta beror på att klienterna har en 
mängd olika uppfattningar om vad revisionen ska innehålla och genom uppdragsbrevet 
klargörs innebörden och dessa missförstånd kan då undvikas. Däremot var revisorerna på 
de små revisionsbyråerna mer negativt inställda till detta och ansåg att mer informella 
medel såsom att muntligt förklara revisionens innebörd var mer användbart. Det mesta 
talar för att skillnaden beror på att revisorerna från de små revisionsbyråerna har en 
närmare relation till sina klienter och därför anser de att mindre formella medel är mer 
användbara.    
 
Revisorerna från de stora revisionsbyråerna upprättar uppdragsbrev med en ny klient och 
ett nytt revisionsuppdrag för att minska förväntningsgapet. Revisorerna från de små 
revisionsbyråerna varierar istället sitt arbetssätt. Den rimligaste tolkningen är att 
revisorerna från de små revisionsbyråerna har mer frihet att välja hur de arbetar medan 
revisorer på de stora revisionsbyråerna har mer standardiserade arbetssätt. 
 
Revisorerna från både de stora och de små revisionsbyråerna reviderar uppdragsbrevet för 
klienter som årligen återkommer med revisionsuppdrag när något väsentligt ändrats. Att 
detta inte görs årligen beror troligtvis på att klienterna har så pass bra kännedom om 
revisorns roll och revisionens innebörd att det inte anses som nödvändigt då 
förväntningsgapet ej existerar. 
 
De viktigaste syftena med uppdragsbrevet är att minska förväntningsgapet och 
kommunicera ut vilka förväntningar som bör finnas på revisorn. Den mest troliga 
anledningen till detta är att revisorerna ser förväntningsgapet som ett stort problem 
eftersom det kan leda till att de inte kan tillfredställa sina klienter. 
 
Revisorerna på både de stora och de små revisionsbyråerna är positivt inställda till att 
uppdragsbrevet tydliggör klientens förväntningar. Den sannolikaste förklaringen till detta 
är att klienten kan ha otydliga förväntningar innan revisionen börjar och att missförstånd 
därför lätt kan uppstå och det ligger i revisorernas intresse att minska dessa missförstånd. 
 
Revisorerna från de stora revisionsbyråerna var positiva och revisorerna på de små 
revisionsbyråerna var negativa till uppdragsbrevets betydelse för att upptäcka klientens 
underförstådda förväntningar. Troligtvis beror detta på att revisorerna på de små 
revisionsbyråerna hellre muntligt kommunicerar med klienten än upprättar ett 
uppdragsbrev eftersom att det ses som mindre formellt. 
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Revisorerna på både de stora och de små revisionsbyråerna använder uppdragsbrev för att 
minimera orealistiska förväntningar. Den rimligaste tolkningen är att klienterna har för 
höga krav på revisionen och upprättas ett uppdragsbrev i sådana situationer kan revisorn 
komma tillrätta med detta problem. 
 
Revisorerna på de stora revisionsbyråerna använder uppdragsbrev för att öka klientens 
förtroende för revisorn. När det istället gäller revisorerna från de små byråerna använder de 
sig inte av uppdragsbrevet i samma utsträckning. Det mesta talar för att revisorerna på de 
små byråerna använder sig av andra sätt för att öka förtroendet och på sätt minska 
förväntningsgapet, detta kan uppnås genom en nära relation till klienten.  
 
Både revisorerna på de små och stora revisionsbyråerna menar att det är viktigare att 
upprätta ett uppdragsbrev med nya klienter istället för redan existerande klienter. Den 
troligaste anledningen till detta är att de existerande klienterna redan vet vad revisorn ska 
uträtta och har förhoppningsvis redan ett uppbyggt förtroende för revisorn och inget 
förväntningsgap existerar. 
 

6.1.2 Att identifiera uppdragsbrevets betydelse relativt andra sätt att hantera 
förväntningsgapet. 
Revisorerna på de stora revisionsbyråerna använder sig helst av uppdragsbrev för att 
motverka förväntningsgapet. Andra sätt som framkom för syftet att hantera 
förväntningsgapet var bland annat att informera klienten om vilka faktorer som anses som 
mest väsentliga att granska, att diskutera med klienten om revisionens innebörd och att 
muntligt informera klienten om revisionen. Uppdragsbrevet har störst betydelse för 
revisorerna på de stora revisionsbyråerna relativt andra sätt att hantera förväntningsgapet. 
 
När det istället gällde revisorerna på de små revisionsbyråerna använde de sig helst av att 
informera klienten om vilka faktorer som är mest väsentliga att granska. Det arbetssättet 
som användes mest efter att informera om väsentliga faktorer var att diskutera med 
klienten om revisionen. Något färre av revisorerna använder uppdragsbrev för att motverka 
förväntningsgapet och ännu färre informerar klienten muntligt om revisionen. För 
revisorerna på de små revisionsbyråerna har inte uppdragsbrevet störst betydelse relativt 
andra sätt att hantera förväntningsgapet vilket troligtvis beror på att revisorerna på de små 
revisionsbyråerna har en närmare kontakt med sina klienter och hellre väljer att informera 
sina klienter muntligt och mer informellt. 
 

6.1.3 Att jämföra stora och små revisionsbyråers användning av uppdragsbrev. 
De huvudsakliga resultaten vi kom fram till var att revisorerna från de stora byråerna var 
mer positivt inställda till uppdragsbrevet betydelse för att minska förväntningsgapet jämfört 
mot revisorerna från de små byråerna. Våra resultat indikerar på att revisorerna på de små 
revisionsbyråerna hellre använder sig av mer informella sätt i sin relation till klienten 
medan revisorerna på de stora revisionsbyråerna använder uppdragsbrevet för att visa sin 
ståndpunkt i relationen med sin klient. 
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7. AVSLUTANDE DISKUSSION 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för en avslutande diskussion som delger läsaren 
våra egna resonemang runt vissa av slutsatserna och intressanta företeelser som kommit 
fram under analysarbetet. Slutligen kommer vi även ge förslag till fortsatt forskning. 
 

7.1 Diskussion 
Vi tror att anledningen till att revisorerna på de små byråerna använder sig av mer 
informella arbetssätt än uppdragsbrev kan vara att de stävar efter att uppnå 
konkurrensfördelar gentemot de stora byråerna. De måste erbjuda något utöver de vanliga 
för att erhålla klienter eftersom de stora byråerna har ett inarbetat namn och klienterna litar 
på att revisorerna där har en hög kompetens, vilket kan leda till att klienterna hellre väljer 
dessa framför små byråer. De små byråerna tror vi försöker komma tillrätta med detta 
problem genom att ha en mer informell och nära relation till klienten.  Vi tror även att det 
kan bero på att de olika revisionsbyråerna vänder sig till olika typer av kunder som kanske 
kräver olika slags arbetssätt och relation. Det kan vara så att de stora byråerna vänder sig 
till större företag som t.ex. Volvo medan de små byråerna vänder sig till mer lokala små 
företag.  
 
Revisorerna på de stora revisionsbyråerna har enligt vår uppfattning mer standardiserade 
arbetssätt och har en nationell rutin som alla lokalkontor ska följa vilket vi ser är 
anledningen till att de nästintill alltid upprättar uppdragsbrev med ny klient. Vi anser att de 
små byråerna har mer frihet att själv välja på vilket sätt de sköter sitt arbete vilket visar sig 
i att de använder sig av varierande arbetssätt. 
 
Vi tror att ingen av revisorerna ansåg sig delaktiga till klientens orealistiska förväntningar 
eftersom det kan ta emot för en revisor att påstå sig vara delaktig till något som inte anses 
bra. En annan orsak kan vara att de inte vill säga något som låter negativt om deras 
bransch, eller så beror det helt enkelt på att de inte tycker att revisorer är delaktigt till de 
orealistiska förväntningarna.  
 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 
Trots att det finns mycket forskning om förväntningsgapet, så verkar uppdragsbrevets 
betydelse för att minska detta gap vara ett relativt outforskat område, vi anser att det vore 
intressant att genomföra en enkätundersökning med både revisorer och klienter för att 
kunna jämföra deras uppfattningar om uppdragsbrevet. Det skulle även vara intressant att 
utföra en liknande studie som vår, men att intervjuer istället används som 
datainsamlingsmetod för att se vilka slutsatser som kan dras när revisorerna kan utveckla 
sina åsikter mer än vad de kan i en enkätundersökning. 
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Bilaga 1 Enkäten 
 
Vi är två studenter som studerar på ekonomprogrammet vid Luleå Tekniska Universitet 
och skriver ett examensarbete om uppdragsbrevets påverkan på förväntningsgapet. Nedan 
följer ett antal frågor som vi önskar att du besvarar enskilt och utifrån egna åsikter. Vi är 
mycket tacksamma för att du tar dig tid att göra vårat examensarbete möjligt. 

 
Dina svar behandlas anonymt 

 
Information om respondenten 
 
Vilken typ av revisionsbyrå representerar Ni? 
 
�  Stor (Öhrlings PWC, Ernst & Young, KPMG, Deloitte & Touche, Lindebergs Grant      
    Thornton) 
 
�  Liten (andra än ovanstående) 
 
 
Uppdragsbrev 
 
Uppdragsbrev är ett användbart verktyg för att undvika missförstånd om revisionens 
innebörd i mitt förhållande till klienten 
 
�  Stämmer aldrig    �  Stämmer sällan   �  Stämmer ofta     �  Stämmer alltid 
 
 
Motivera ditt val 
 
………………………………………………………………………......................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
............................................. 
 
 
Ett uppdragsbrev upprättas i samband med ett nytt revisionsuppdrag med en ny klient 
 
�  Aldrig         �  Sällan      �  Ofta  �  Alltid 
 
 
Hur ofta revideras ett uppdragsbrev för befintliga klienter som återkommer 
revisionsuppdrag årligen? 
 
�  Aldrig         �  Sällan �  Varje år      �  Vid väsentlig förändring 
 



 

 

Följande innehåll finns i ett uppdragsbrev (markera de alternativ Ni anser stämmer, flera 
alternativ kan väljas) 
 
�   Att revisorn åtar sig uppdraget 
�   Syfte på revisionen 
�   Omfattning på revisionen 
�   Revisorns ansvar 
�   Form av rapportering 
�   Annat…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
…...….……………………………………………………………………………….............. 
 
 
Syftet med uppdragsbrevet är (markera de alternativ Ni anser stämmer, flera alternativ 
kan väljas) 
 
�   Minska förväntningsgapet 
�   Kartlägga förväntningar 
�   Avslöja förväntningar 
�   Kommunicera vilka förväntningar som bör finnas 
�   Öka förtroendet 
�   Annat…………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….
…...…..…………..................................................................................................................... 
 
 
Förväntningar 
 
Ett uppdragsbrev gör klienten mer medveten om revisionens innebörd  
 
�  Stämmer aldrig    �  Stämmer sällan �  Stämmer ofta      �  Stämmer alltid 
 
 
Ett uppdragsbrev upprättas för att tydliggöra klientens förväntningar  
 
�  Stämmer aldrig    �  Stämmer sällan �  Stämmer ofta      �  Stämmer alltid 
 
 
Underförstådda förväntningar är förväntningar som är så självklara att klienten inte ens 
reflekterar över dessa. Anser Ni att era klienter har sådana förväntningar? 
 
�  Ja  �  Nej  �  Vet ej  
 
 



 

 

Om ja, hur ofta används ett uppdragsbrev för att upptäcka klientens underförstådda 
förväntningar? 
 
�  Aldrig        �  Sällan                  �  Ofta   �  Alltid 
 
 
Är ni som revisor delaktig i klientens orealistiska förväntningar 
 
�  Ja  �  Nej  �  Vet ej  
   
Om ja, varför? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Ett uppdragsbrev används för att minimera orealistiska förväntningar?  
 
�  Stämmer aldrig    �  Stämmer sällan   �  Stämmer ofta    �  Stämmer alltid 
 
 
Förväntningsgap 
 
Kan Ni identifiera en situation där förväntningsgap uppstått och hur Ni gick tillväga för att 
minska detta? 
 
……………………………………..........................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
 
 
Motverka förväntningsgapet 
 
Hur arbetar Ni för att minska förväntningsgapet? (Välj det alternativ som Ni använder Er 
mest av) 
 
�  upprätta uppdragsbrev 
�  utöka revisionsberättelsen 
�  informera klienten om vilka faktorer som anses som mest väsentliga att granska 
�  muntligt informera klienten om revisionen  
�  diskutera med klienten om revisionen 
�  Annat………………………………....................................................................................
................................................................................................................................................. 



 

 

Förtroende 
 
Ett uppdragsbrev används för att öka klienters förtroende för revisorn 
 
�  Stämmer aldrig       �  Stämmer sällan      �  Stämmer ofta �  Stämmer alltid 
 
 
Om Ni anser att det stämmer ofta eller alltid, på vilket sätt ökar det förtroendet? 
 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
Det är viktigt att upprätta ett uppdragsbrev med en ny klient för att öka förtroendet för 
revisorn 
 
�  Stämmer aldrig     �  Stämmer sällan     �  Stämmer ofta �  Stämmer alltid
  
 
Det är viktigt att upprätta ett uppdragsbrev med en redan existerande klient för att öka 
förtroendet för revisorn 
 
�  Stämmer aldrig       �  Stämmer sällan       �  Stämmer ofta �  Stämmer alltid 
 
 
Är det viktigare att upprätta uppdragsbrev med en ny klient eller med redan existerande 
när det gäller att öka förtroendet för revisorn? 
 
�  Med ny klient �  Med existerande klient  �  Lika viktigt
  
  
 
 

Tack för din medverkan. 
Den har varit mycket betydelsefull för vårt examensarbete. 

 
Med vänliga hälsningar 

Rebecca Philipson & Emelie Boija 




