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FÖRORD 

Vi vill tacka samtliga respondenter som deltagit i vår undersökning. Utan er hjälp hade denna 
uppsats inte kunnat slutföras. 
 
Ett stort tack till Jakob Ekman, auktoriserad revisor på Ernst & Young i Lund, som i början av 
uppsatsarbetet hjälpte oss in på rätt spår. 
 
Även ett tack till samtliga seminariedeltagare som har gett oss ovärderlig kritik och vägled-
ning om vår uppsats. 
 
Slutligen vill vi tacka vår handledare Christer Nilsson som har hjälpt oss på rätt väg när det 
har behövts, samt för alla givande diskussioner. 
 
Tack så mycket! 
 
Anna Bjelkne, Elisabeth Eriksson, Henrik Sjölander. 
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ABSTRACT 

In 2004 a new audit standard in Sweden was introduced called “revisionsstandard i Sverige” 
(RS). In this there’s a section named RS 210 which discuss the purpose of the engagement 
letter. 
 
In this study we examine how auditors and representatives of the board in small joint-stock 
company, understand the meaning of the engagement letter and if their opinions tell apart. We 
have studied 100 auditors in Skåne and 100 representatives of the board in small joint-stock 
company with up to 100 employees which have seat in Skåne. 
 
The outcome of this study shows that auditors and representatives of the board in small joint-
stock company opinions tell apart. Our conclusion is that it depends on different levels of 
knowledge about RS and that RS is fairly new. 
 
Keywords: RS, engagement letter, auditor, representatives of the board, opinion. 
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SAMMANFATTNING 

Är det så att revisorer och firmatecknare upplever att villkoren för revisionsuppdraget har 
definierats tydligare p.g.a. införandet av uppdragsbrev? Syftet med uppsatsen har varit att 
undersöka om auktoriserade och godkända revisorers uppfattning skiljer sig från firmateckna-
res för de små aktiebolagen, med avseende på uppdragsbrevets innebörd. Slutligen förklara de 
faktorer som möjligen påverkar. 
 
Uppsatsen genomfördes med ett positivistiskt synsätt och en deduktiv undersökningsansats. 
Målsättningen var att hela tiden förhålla oss objektiva och på ett öppet och oberoende sätt 
samla in kunskap. Uppsatsens metod är av kvantitativ karaktär och undersökningsstrategin är 
en tvärsnittsstudie. Uppsatsens teori bygger på den nya revisionsstandarden (RS) - RS 210 - 
vilket behandlar uppdragsbrevet samt dissonansteorin. Införandet av RS och uppdragsbrev har 
tvingat både revisorerna och firmatecknarna att bilda sig en uppfattning. Om uppfattningen 
ställer sig i konflikt med deras tidigare beteende, uppfattning eller attityd, kan disharmoni 
uppstå. Beroende på vilken kunskap individen har, revisor respektive firmatecknare, bildar 
den sig en uppfattning av innebörden av uppdragsbrevet. Målpopulationen bestod av 100 auk-
toriserade och godkända revisorer i Skåne och 100 firmatecknare för små aktiebolag som hade 
sitt säte i Skåne. Den totala svarsfrekvensen blev 30,5 %. 
 
Studien genomfördes med hjälp av webbenkäter, en för revisorer och en för firmatecknare. De 
skulle ta ställning till ett antal påstående som formulerats utifrån syftet att undersöka om det 
fanns skillnader i deras uppfattningar. 
 
Med hjälp av undersökningen har vi kommit fram till att det finns skillnader mellan revisorers 
och firmatecknares uppfattning, med avseende på uppdragsbrevets innebörd. Dock kan det 
inte förklaras med de bakgrundsvariabler som ingått i studien. Vi tror istället att det beror på 
att uppdragsbrevet är nytt och att revisorer och firmatecknare därmed inte funnit en balans där 
de är överens. 
 
Nyckelord: RS, uppdragsbrev, RS 210, revisor, firmatecknare, uppfattning. 
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1 INLEDNING 

 

Kapitlet inleds med en presentation av bakgrunden och problemet som lett fram till den fråge-
ställning uppsatsen bygger på. Därefter beskrivs syftet och avgränsningar. Avslutningsvis 
behandlas dispositionen. 
 

1.1 Bakgrund 

Från den 1 januari 2004 tillämpas en ny revisionsstandard i Sverige (RS). Den har utfärdats 
av FAR för att möta de nationella och internationella kraven på harmonisering av revision. RS 
är en översättning av International Standards on Auditing (ISA), med en del anpassningar till 
svenska förhållanden. ISA ges ut av IFAC, som är en internationell sammanslutning av före-
ningar för revisorer och kvalificerat redovisningsfolk. 
 
Den nya revisionsstandarden ersätter den tidigare Revisionsprocessen (RP). Jämfört med RP, 
innehåller RS en mer detaljerad beskrivning av revisionsarbetet för revisorerna. Syftet med 
RS är att förankra standarder och ge vägledning för revisionen. 
 
En viktig del i RS är avsnittet om uppdragsbrev (RS 210). Avsikten med RS 210 är att defini-
era villkoren för revisionsuppdraget. Det görs i ett så kallat uppdragsbrev för revision. För att 
undvika missförstånd om uppdraget och dess karaktär, ligger det både i revisorns och i firma-
tecknarens intresse att revisorn sammanställer ett uppdragsbrev. Det skall sedan skrivas under 
av båda parter innan uppdraget påbörjas. 
 
Eftersom RS nyligen införts, har revisorer och firmatecknare tvingats bilda sig en uppfattning 
på kort tid. Om uppfattningen hamnar i konflikt med deras tidigare beteende, uppfattning eller 
attityd, kan disharmoni uppstå. Revisorn och firmatecknaren ska då försöka hitta ett alternativ 
där båda parter kan komma överens om kompremisser så att dissonansen minskar eller helt 
elimineras. 
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1.2 Problem 

Problemet berör uppdragsbrevet och dess innebörd. Är det så att revisorer och firmatecknare 
uppfattar uppdragsbrevets innebörd olika? Har uppdragsbrevet inneburit ett tydliggörande av 
villkoren för revisionsuppdraget? Intresset väcktes för att åskådliggöra om revisorers och fir-
matecknares uppfattningar skiljer sig åt. För att kunna bilda sig en uppfattning, formulerades 
olika påståenden som revisorer och firmatecknare var ämnade att ta ställning till. Samtliga 
påståenden är formulerade utifrån den nya revisionsstandarden, uppdragsbrev samt dissonans-
teorin. 

1.3 Syfte 

Avsikten med undersökningen är att utforska om uppdragsbrevet, i enlighet med den nya revi-
sionsstandarden i Sverige, har inneburit att revisorer och firmatecknare upplever att villkoren 
för revisionsuppdraget har definierats tydligare. Syftet med uppsatsen är således att undersöka 
om auktoriserade och godkända revisorers uppfattning skiljer från firmatecknares för små 
aktiebolag, med avseende på uppdragsbrevets innebörd. Slutligen förklaras de faktorer som 
möjligen inverkar på uppfattningen. 

1.4 Avgränsningar 

Avgränsningar har gjorts för att undvika ett för stort problemområde. Endast godkända och 
auktoriserade revisorer i Skåne samt aktiebolag med 0-100 anställda och med säte i Skåne 
ingår i undersökningen. Anledningen till att undersökningen avgränsades till småföretag var 
för att deras firmatecknare oftare har närmare anknytning till verksamheten och därmed har 
möjlighet att besvara frågorna. Dessutom är det lättare att komma direkt i kontakt med firma-
tecknaren i småföretag. 

1.5 Disposition 

I kapitel två redogörs för metoden samt presenteras en förklaring av val av undersökningsan-
sats. 
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I kapitel tre presenteras den teoretiska referensram, som ligger till grund för uppsatsen. Kapit-
let avslutas med en redogörelse av hypoteserna. 
 
I kapitel fyra beskrivs uppsatsens empiriska metod. Datamaterialet består av primärdata, som 
erhålls från webbenkäter med utvalda respondenter. 
 
I kapitel fem analyseras det empiriska material, som hämtats från undersökningen. 
 
I kapitel sex förs en avslutande diskussion. Uppsatsens syfte besvaras och förslag till fortsatt 
forskning inom ämnet diskuteras. 
 
Referenshänvisning sker i den löpande texten och i källförteckningen. Systemet som används 
är det så kallade parentessystem. Hänvisning som sätts innan punkt avser endast tidigare me-
ning och när parantes sätts efter punkt avses tidigare stycke. 

1.6 Kapitelsammanfattning 

Kapitlet inleds med en bakgrundsbeskrivning av uppsatsen. Den nya revisionsstandarden er-
sätter den tidigare Revisionsprocessen. En viktig del i RS är avsnittet om uppdragsbrev. Detta 
beskrivs närmre i RS 210. Dissonansteorin tillämpas för att urskönja revisorers och firma-
tecknares uppfattning. Problemet som uppsatsen bygger på, är uppfattningen om uppdrags-
brevets innebörd. Finns det någon skillnad mellan revisorers och firmatecknares uppfattning? 
Syftet med uppsatsen är således att undersöka om det finns några skillnader och förklara de 
faktorer som möjligen inverkar. Avgränsningar har gjorts för att undvika ett för stort pro-
blemområde. Endast godkända och auktoriserade revisorer i Skåne samt aktiebolag med 0-
100 anställda och med säte i Skåne ingår i undersökningen. Avslutningsvis beskrivs disposi-
tionen av de återstående kapitlen. 
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2 METOD 

 

Detta kapitel behandlar metoden för uppsatsen. Kapitlet inleds med förklaringar till valet av 
forskningsinriktning och datainsamling. Deduktion är den undersökningsansats som används 
eftersom den passar bäst tillsammans med undersökningen. I efterföljande avsnitt beskrivs 
tillvägagångssättet för inhämtningen av sekundärdata. Därpå beskrivs teorierna som använts 
och metoden för datainsamlingen. 
 

2.1 Uppsatsens metod 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om auktoriserade och godkända revisorers uppfattning 
skiljer sig från firmatecknares för små aktiebolag, med avseende på uppdragsbrevets inne-
börd. Eftersom uppdragsbrevet är en ny företeelse så har ingen annan svensk uppsats återfun-
nits om detta ämne. Därmed finner vi att undersökningen behandlar ett tidigare outforskat 
ämne. 
 
Med hänseende till ovanstående resonemang, ansågs det positivistiska synsättet passa in på 
uppsatsen, då vi på ett öppet och objektivt sätt samlat in kunskap. Målsättningen har varit att 
förhålla oss oberoende. Saunders, Lewis och Thornhill (2003) anser att det positivistiska syn-
sättet möjliggör ny kunskap genom förenkling av verkligheten. En strävan har varit att ur-
skönja orsak-verkan samband mellan revisorers och firmatecknares uppfattning om uppdrags-
brevet innebörd. (Saunders et al. 2003) 
 
Inom samhällsvetenskaperna finns det två olika huvudformer av metoder, den kvalitativa me-
toden och den kvantitativa metoden (Andersen 1998). I uppsatsen används tvärsnittsstudien 
som undersökningsstrategi. Denna typ av undersökningsstrategi är oftast av kvantitativ karak-
tär. Den kvantitativa metoden bistod med objektivitet och oberoende. Nyttjandet av webben-
käter har möjliggjort att inte träffa respondenterna personligen och därmed reduceras intervju-
areffekten. Den kvantitativa metoden innebär en flitig användning av statistik, matematik och 
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aritmetiska formler och det finns ganska tydliga anvisningar hur undersökningen skall genom-
föras. (Andersen 1998) 

2.2 Undersökningsansats 

I uppsatsen har arbetet utförts utifrån den deduktiva ansatsen eftersom den utgår från befintlig 
teori för att komma fram till slutsatserna (Andersen 1998). Den deduktiva ansatsen passar 
också bra ihop med det positivistiska synsättet och den kvantitativa metoden (Saunders et al. 
2003). 

2.3 Litteraturstudie 

För att skapa förståelse för uppsatsämnet, startade uppsatsprocessen med en litteraturstudie av 
användbar sekundärdata. Sökning gjordes på Högskolebiblioteket i Kristianstad och Malmö 
Stadsbibliotek efter böcker och tidskrifter om den nya revisionsstandarden, uppdragsbrev och 
dissonansteorin. Utifrån den insamlade sekundärdata, skapades den teoretiska referensramen 
för uppsatsen. 

2.4 Val av teori 

Med den nya revisionsstandarden, uppdragsbrev samt dissonansteorin som utgångspunkt, 
formulerades ett antal hypoteser. Med hjälp av empirin prövades hypoteserna, som antingen 
falsifierades eller inte falsifierades. Som nämnts tidigare är ämnet outforskat och det går där-
med inte att tillämpa tidigare uppsatsers teorier. Därför har vi valt de teorier som ansågs passa 
bäst in på uppsatsens ämne. Även rekommendationer har tillämpats som teori. 
 
Den nya revisionsstandarden bildar en teori för uppsatsen, då den förklarar varför Sverige har 
fått en ny revisionsstandard och vilka ytterligare krav den ställer på revisorerna och dess kli-
enter. 
 
RS 210 behandlar uppdragsbrevets innehåll och syfte. Efter en närmare granskning av RS 
210, formulerades frågorna till undersökningen. 
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Dissonansteorin är huvudteorin. Med hjälp av denna kunde dissonansen vid användningen av 
uppdragsbrev förklaras för både revisorer och firmatecknare. 

2.5 Metod för datainsamling 

Kvantitativ data och kvantitativ metod användes för datainsamlingen. Urvalet gjordes genom 
två oberoende stickprov, ett för revisorer (100 st.) och ett för firmatecknare (100 st.). Respon-
denternas kontaktinformation sparades sedan i en databas tillsammans med vars ett unikt id 
nummer. Därpå skickades det iväg ett följebrev till samtliga respondenter, tillsammans med 
en länk till webbenkäten. Svaren som samlades in sparades i databasen. För att säkerställa att 
svaren inte skulle skrivas in fel i SPSS, importerades databasen direkt in i programmet. 

2.6 Kapitelsammanfattning 

En positivistisk forskningsinriktning har använts för att ta reda på om revisorers uppfattning 
skiljer sig från firmatecknares, med avseende på uppdragsbrevets innebörd. Vid datainsam-
lingen användes den kvantitativa metoden eftersom undersökningsstrategin var en tvärsnitts-
studie. Den deduktiva ansatsen valdes som undersökningsansats, då denna passar bra tillsam-
mans med det positivistiska synsättet och den kvantitativa metoden. För att samla in litteratur, 
gjordes sökningar på Högskolebiblioteket i Kristianstad och på Malmö Stadsbibliotek. Re-
kommendationer om den nya revisionsstandarden, RS 210 som behandlar uppdragsbrevet, 
samt dissonansteorin utgör teorin. Utifrån dessa drogs slutsatser från det empiriska materialet 
som ledde till att hypoteserna antingen falsifierades eller inte falsifierades. Respondenterna 
togs fram genom två oberoende stickprov. Respondenterna fick olika webbenkäter beroende 
på om de var revisorer eller firmatecknare. 
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3 TEORI 

 

Detta kapitel presenterar den teoretiska referensram som ligger till grund för uppsatsen. Det 
inleds med en presentation av den nya revisionsstandarden samt RS 210. Även dissonansteo-
rin nämns som teori för uppsatsen. Enligt denna teori uppstår dissonans då människor inser 
att de agerar på ett sådant sätt som är emot deras värderingar. Med hjälp av den teoretiska 
referensramen har en modell skapats. Därefter beskrivs hypoteserna. 
 

3.1 Presentation av den nya revisionsstandarden 

Den 1 jan 2004 infördes en ny standard för revisorer i Sverige, RS. Denna standard som utgör 
god revisionssed i Sverige har sitt ursprung från ISA och används i en stor del av världen. RS 
följer ISA´s struktur och numrering. Ändringar, kommentarer och hänvisningar som gjorts är 
med hänsyn till svensk lagstiftning (FAR 2002, 2004, 2005a). RS är också en anpassning till 
EU. Även tidigare har den svenska goda revisionsseden varit i linje med internationell stan-
dard men den har nu blivit tydligare på internationell nivå, både för stora och små revisions-
uppdrag. Den nya revisionsstandarden har inneburit en del nya krav för revisionen, men mest 
är det bara en förtydligande av gamla tillämpningar. (Ernst & Young 2004) 
 
Mot bakgrund av den nya revisionsstandarden kommer klienten att se revisorn i delvis nya 
sammanhang i revisionsarbetet. Klienten kommer också att mötas av nya frågor eller krav 
från revisorn p.g.a. att standarden anger att revisorn i vissa förhållanden måste agera på ett 
tydligare sätt. Även dokumentationen blir tydligare. Revisorn begär även att klienten kommer 
att medverka i vissa sammanhang på ett påtagligare sätt än tidigare. (Ernst & Young 2004) 
Målet är att man vill minska risken för att fel och brister inte upptäckts samt att årsredovis-
ningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter. En effekt av detta kan vara 
att kostnaden för revisionen ökar, men detta skall i gengäld bidra med en ökad trovärdighet 
till företagens årsredovisning. (Revisionspoolen 2005) 
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Precis som tidigare, finns det även i den nya standarden en klar ansvarsfördelning mellan sty-
relse (företagsledning) och revisor. Ansvaret för bokföringen, årsredovisningen och förvalt-
ningen av bolaget åligger styrelsen och i förekommande fall verkställande direktör. Revisorns 
uppgift är att granska bokföring, årsredovisning och förvaltning samt att därefter lämna en 
slutsats när granskningen är gjord. Ansvarsfördelningen som presenterats här ovan är följakt-
ligen inget nytt, men utgör en grundsten i RS. (Ernst & Young 2004) 
 
Några av de viktigaste punkterna i RS är: revisionsbevis, räkenskapspåståenden, lagerinven-
tering, lagar och föreskrifter, uppskattningar, uppdragsbrev, förstagångsrevisioner – ingående 
balanser, externa redovisningsbyråer, revision i en datoriserad miljö, oegentligheter och fel, 
närstående parter, revisionsberättelsen samt kvalitetskontroll inom revisionen (Revisorspoolen 
2005). Av dessa punkter har vi valt att endast titta närmare på uppdragsbrevet. 

3.1.1 Utbildning om RS 

IREV, Institutet för Revisorutbildning, har under 2004 haft tio stycken utbildningstillfällen 
om den nya revisionsstandarden (RS). Det första tillfället hölls i juni 2004 och det sista i de-
cember 2004. Det var först tänkt att det endast skulle anordnas fyra tillfällen, men eftersom 
intresset för utbildningen var så stort och att platserna till de första utbildningstillfällena var 
fulltecknade redan efter några dagar så bestämde man sig för att ha ytterligare sex omgångar. 
(Halling 2004) 
 
IREV ansvarade för utbildningen och Dan Brännström FAR’s generalsekreterare samt Martin 
Johansson SRS’s vd ledde den. Utbildningen tog främst upp de viktigaste avsnitten i RS och 
hur den konkret påverkar revisorernas arbete. Man diskuterade bland annat praktiska frågor 
om uppdragsbrev, närvaro vid lagerinventering och rapportering om finansiell kris. (Halling 
2004) 
 
Marie Jansson, projektledare på IREV, tycker att det är väldigt roligt att man har lyckats att få 
så många revisorers intresse för RS-dagarna. Hon säger också att många av dem som deltagit i 
utbildningen har inte gått någon utbildning hos IREV på flera år. De två lärarna, Dan Bränn-
ström och Martin Johansson, hävdar att engagemanget bland deltagarna har varit ovanligt 
stort och att detta gäller för samtliga utbildningstillfällen. Josefin Lindbäck som är auktorise-
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rad revisor och som deltagit på en av RS-dagarna tycker att materialet om den nya standarden 
är tungt och att det därför känns bra att få hjälp med hur man ska ta sig an det. Hon nämner: 

”exempelvis vet alla att ett uppdragsbrev bör upprättas, men det är ju inte självklart 
hur det ska se ut eller hur ofta det ska göras” 

(Halling 2004) 

3.2 Uppdragsbrevets innebörd 

3.2.1 RS 210 

RS´s första krav som kan möta kunden är att revisor och klient skall komma överens om vill-
koren för revisionsuppdraget, vilket regleras i RS 210. Syftet med RS 210 är enligt FAR att 
fastlägga standarder för att ge instruktioner om hur revisorn skall 
 

• definiera villkoren för uppdraget med klienten 
• och att svara på en förfrågan från klienten om att ändra förutsättningarna för ett upp-

drag till ett uppdrag där revisorn uttalar sig med en lägre grad av säkerhet. 
(FAR 2002, 2004, 2005a) 

 
Avsikten med RS 210 är således att definiera villkoren för revisionsuppdraget och detta görs i 
ett så kallat uppdragsbrev för revision. Man kan även använda sig av denna vägledning vid 
närliggande tjänster såsom skatterådgivning, redovisningstjänster m.fl. Obestridligt är det så 
att revision enligt svensk lag eller enligt stadgar eller annat regelverk för ett företag måste 
följas vid utformningen av villkoren för uppdraget. Revisorn och klienten kan endast göra 
särskilda överenskommelser om villkoren för uppdraget, som ligger inom denna ram. (FAR 
2002, 2004, 2005a) 
 
För att undvika missförstånd om uppdraget och dess karaktär, ligger det både i revisorns och i 
klientens intresse att revisorn sammanställer ett uppdragsbrev och att detta skrivs under av 
båda parter innan uppdraget har påbörjats. Uppdragsbrevet medför att det sker en dokumenta-
tion och en bekräftelse av att revisorn åtar sig uppdraget, samt att det anger revisionens syfte 
och omfattning, revisorns ansvar gentemot klienten och formen för den rapportering som kan 
förekomma. (FAR 2002, 2004, 2005a) 
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3.2.2 Uppdragsbrevets innehåll 

Uppdragsbrevets innehåll kan variera en del från klient till klient, men här nedan presenteras 
ett antal punkter som det i allmänhet innehåller: 
 

• Syftet med revisionen. 
• Företagsledningens ansvar för det som är föremål för revision (ofta årsredovisningen 

och förvaltningen). 
• Omfattningen av revisionen, inklusive hänvisning till tillämpliga lagar och föreskrifter 

eller de standarder och uttalanden från FAR som revisorn följer. 
• Formen för rapportering av de resultat som kommer fram vid uppdragets genomföran-

de. 
• Det faktum att det – på grund av revisionens metodik att granska urval samt andra in-

neboende begränsningar i en revision tillsammans med de inneboende begränsningar 
som finns i varje redovisningssystem och system för intern kontroll – finns en ound-
viklig risk för att även vissa felaktiga uppgifter som är väsentliga kan förbli oupptäck-
ta. 

• Kravet på obegränsad tillgång till all den bokföring, dokumentation och annan infor-
mation som behövs för revisionen. 

(FAR 2002, 2004, 2005a) 

3.2.3 FAR´s förhoppningar med uppdragsbrevet 

FAR´s förhoppningar med uppdragsbrevet är att det skall fungera som stöd för revisorerna 
men också för klienterna när parterna ingår uppdragsavtal om revision. Handlingen innebär 
att en ökad insyn i revisionstjänsten och förtydligande av parternas respektive rättigheter och 
skyldigheter i uppdragsrelationen. (FAR 2005c) Troligen kan handlingen även medföra att det 
s.k. förväntningsgapet minskar. (FAR 2005b) 

3.2.4 Uppdragsbrevets föregångare 

RS har ersatt den tidigare Revisionsprocessen och vid en jämförelse mellan dessa, hittar man 
ingen direkt motsvarighet till uppdragsbrevet i Revisionsprocessen. Dock återfinns något som 
kallas för uppdragsorganisation, som i stora drag liknar innehållet i ett uppdragsbrev. Det som 
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kan utläsas ur uppdragsorganisationen är att det förekom dokumentation om uppdraget och 
som användes internt för revisionsbyrån för att planera arbetet för revisionen (FAR 2003). 
Dokumentationen kom alltså inte klienten tillhanda såsom uppdragsbrevet gör enligt RS.  
 
Enligt Jakob Ekman, auktoriserad revisor på Ernst & Young i Lund, kunde det även före infö-
randet av RS förekomma skriftliga överenskommelser mellan revisorn och klienten, dock ger 
RS mycket tydligare riktlinjer och omfattar fler områden. Jakob Ekman hävdar att många frå-
gor som uppdragsbrevet hanterar har funnits tidigare, men att RS lyfter fram dessa på ett tyd-
ligare sätt. (Jakob Ekman 2005) 

3.3 Dissonansen i uppfattningen om uppdragsbrevets innebörd 

3.3.1 Forskningsanknytning till dissonansteorin 

Enligt Festinger (1957) uppstår dissonans då människor inser att de agerar på ett sådant sätt 
som är emot deras värderingar. Festinger (1957) utgår från ett antal antaganden om männi-
skans beteende, tänkande och känslor som ständigt står i påverkan av varandra, samtidigt som 
en viss balans försöker upprätthålls dem emellan. Han antar också att människan förfogar 
över begreppsbildningar om den egna personen och omvärlden, som bl.a. innehåller tankar, 
föreställningar, åsikter, kunskap, övertygelser och värderingar, som i sin tur står i viss harmo-
ni till varandra. Om emellertid dessa begreppsbildningar kommer i konflikt med varandra, 
upplever individen en slags motsättning, den kognitiva dissonansen, vilket kan resultera i nå-
gon form av ändring av t.ex. beteendet, uppfattningen eller attityden. (Festinger 1957) 
 
I uppbyggandet av beteende, uppfattningar och attityder försöker individen finna balans mel-
lan begreppsbildningarna. Människan eftersträvar ständigt efter harmoni i det kognitiva sy-
stemet. Om disharmoni uppkommer, så existerar det en viss obalans mellan begreppsbild-
ningarna, vilket i sin tur innebär ett behov av förändring. (Hogg & Vaughan 2002) 

3.3.2 Implementering av dissonansteorin 

Behov av förändring leder oss utsökt in på dissonansen, som uppkommit genom införandet av 
RS, den standard som är till för revisorer och företag och som vill följa det som utgör god 
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revisionssed i Sverige. Standarden består i ett uppdragsbrev, som medför ytterligare moment i 
revisorns arbete, ytterligare kunskap som bör inhämtas från klienten och ett papper att skriva 
under. Det nya beteendet med användningen av uppdragsbrev skapar alltså dissonans. Bero-
ende på vilken kunskap individen har, revisor respektive firmatecknare, bildar den sig en upp-
fattning om innebörden. 
 

Utifrån ovanstående teori bildar vi följaktligen huvudhypotesen: Revisorer respek-
tive firmatecknare uppfattar uppdragsbrevets innebörd olika, beroende på deras olika 
preferenser. 

 
I 3.5 presenteras ett sammandrag av de tolv hypoteserna som formulerats till stöd för huvud-
hypotesen. 

3.4 Modellutveckling 

Figur 3.1: Revisorers och firmatecknares skilda uppfattning 

Antal år inom 
revisionsbranschen 

D 
I 
S 
S 
O 
N 
A 
N 
S

Firmatecknares uppfatt-
ning om uppdragsbrevet

Revisorers uppfattning 
om uppdragsbrevet 

Får eller inte får 
uppdragsbrev 

Antal anställda Antal utbildnings-
timmar om RS. 

 

Med figuren ovan, åskådliggörs revisorers respektive firmatecknares uppfattning om upp-
dragsbrevet. Införandet av RS och uppdragsbrev har tvingat både revisorerna och firmateck-
narna att bilda sig en uppfattning. Om uppfattningen ställer sig i konflikt med deras tidigare 
beteende, uppfattning eller attityd, kan disharmoni uppstå. Revisorn och firmatecknaren ska 
då försöka hitta alternativ där båda parter kan komma överens om kompremisser så att disso-
nansen minskar eller helt kan elimineras. Faktorer som kan ha påverkat deras uppfattning är 
t ex antal år inom revisionsbranschen och antal anställda som företagen har. 
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3.5 Hypoteser 

Nedan presenteras hypoteserna tillsammans med förklaringar. Hypoteserna är formulerade 
utifrån den teori som beskrivits ovan. 
 
Artikeln i Balans framkallade idén om att revisorer som har många utbildningstimmar om den 
nya revisionsstandarden i Sverige har mer kunskap om RS, vilket leder till att dessa också har 
större uppfattning om uppdragsbrevets innebörd. Av detta resonemang formulerads följande 
hypotes: 
 

Hypotes 1 (h1): Ju fler utbildningstimmar revisorn har om RS, desto större är uppfatt-
ningen om uppdragsbrevets innebörd. 

 
En annan tanke var att revisorer som har utbildat sig om RS och som besitter en annan yrkes-
mässig erfarenhet än firmatecknarna, har olika uppfattningar om att kraven på uppdragsbrev 
är realistiska. Således skapades följande hypotes: 
 

Hypotes 2 (h2): Revisorerna anser i högre utsträckning att kraven på uppdragsbrev är 
realistiska än vad firmatecknarna anser. 

 
En tredje teori om utbildningen var att p.g.a. denna så tycker revisorerna att RS´s rekommen-
dationer, när det gäller uppdragsbrevets utformning, är tillräckligt utförliga. Däremot anser 
firmatecknarna att de inte är det och förklaringen kan vara bristande kunskap om RS. Därav 
den tredje hypotesen: 
 

Hypotes 3 (h3): Revisorerna anser i högre utsträckning att RS´s rekommendationer är 
tillräckligt utförliga för hur ett uppdragsbrev skall utformas än vad firmatecknarna an-
ser. 

 
Eftersom uppdragsbrevet har medfört att redan innan uppdraget börjar så skall det vara fast-
ställt vad uppdraget skall innehålla, enbart för att undvika missförstånd om uppdraget. Före-
ställningen var att revisorerna ser det på det sättet p.g.a. att de innehar mer kunskap om RS än 
vad firmatecknarna har. Som följd av denna argumentation utformades följande hypotes: 
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Hypotes 4 (h4): Revisorerna anser i högre utsträckning än firmatecknarna att upp-
dragsbrevet inneburit att missförstånd med uppdraget har minskat. 

 
Teorin var att titta på en bakgrundsvariabel för revisorerna och två bakgrundsvariabler för 
firmatecknarna och sedan ställa dessa mot deras inställning till användningen av uppdrags-
brevet. Bakgrundsvariabeln för revisorerna var antalet år som de har inom branschen. Tanken 
var att de revisorer som har många år inom branschen innehar mycket kunskap och har lätt för 
att ta till sig ny kunskap. 
 
För firmatecknarna var den första bakgrundsvariabeln om de fick uppdragsbrev eller inte. 
Uppfattningen var att de firmatecknare, som fick uppdragsbrev, var mer positivt inställda till 
användningen av uppdragsbrev än de, som inte fick något. Detta p.g.a. att det är lättare att se 
något som positivt när man har erfarenhet av det. Den andra bakgrundsvariabeln för firma-
tecknarna var antalet anställda i företaget. Teorin var att företag med fler anställda kanske mer 
frekvent än företag med färre anställda har personal med olika specialistområden. Därmed har 
de satt sig in i vad RS är för något. Utifrån denna diskussion utformades följande hypoteser: 
 

Hypotes 5 (h5): Ju fler år revisorn har inom branschen, i desto högre utsträckning är 
revisorn positivt inställd till användningen av uppdragsbrev. 

 
Hypotes 6 (h6): De firmatecknare som får uppdragsbrev är i högre utsträckning posi-
tivt inställda till användningen av uppdragsbrev än de firmatecknare som inte får något 
uppdragsbrev. 

 
Hypotes 7 (h7): Ju fler anställda företaget har, i desto högre utsträckning är firma-
tecknaren positivt inställda till användningen av uppdragsbrev. 

 
En annan teori var att jämföra revisorer och firmatecknare i deras inställning till användning-
en av uppdragsbrev. Tanken var att inställningarna går isär p.g.a. olika yrkesbakgrunder. Det-
ta gjorde att nedanstående hypotes formulerades: 
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Hypotes 8 (h8): Revisorerna är i högre utsträckning positivt inställda till användningen 
av uppdragsbrev än vad firmatecknarna är. 

 
Tanken var att revisorerna anser att uppdragsbrevet inneburit ett tydliggörande, men att firma-
tecknarna anser motsatsen. Detta kan bero på deras olika erfarenheter av uppdragsbrev. Följ-
aktligen uppkom tre olika hypoteser om tydliggörandet: 
 

Hypotes 9 (h9): Revisorerna anser i högre utsträckning att uppdragsbrevet inneburit 
ett tydliggörande av syftet med revisionen än vad firmatecknarna anser. 

 
Hypotes 10 (h10): Revisorerna anser i högre utsträckning att uppdragsbrevet inneburit 
ett tydliggörande av företagsledningens ansvar för det som är föremål för revision än 
vad firmatecknarna anser. 

 
Hypotes 11 (h11): Revisorerna anser i högre utsträckning att uppdragsbrevet inneburit 
ett tydliggörande av omfattningen av revisionen, inkl hänvisningar till tillämpliga lagar 
och föreskrifter m.m. än vad firmatecknarna anser. 

 
Tanken var att firmatecknarna fortfarande upplever att revisorerna har ett informationsöver-
tag. Däremot erfar revisorerna att företagen har fått ökad insyn i revisionsuppdraget p.g.a. 
uppdragsbrevet. Detta gjorde att följande hypotes formulerades: 
 

Hypotes 12 (h12): Revisorerna anser i högre utsträckning att uppdragsbrevet inneburit 
att företagen har fått en större inblick i revisionsuppdraget än vad firmatecknarna an-
ser. 

3.6 Kapitelsammanfattning 

I början av år 2004 infördes en ny standard för revisorer i Sverige. Den nya revisionsstandar-
den medförde nya ändringar, kommentarer och hänvisningar om revisionen. Avsikten med RS 
är att tydliggöra revisionens innehåll och revisorns arbete. Detta för att minska missförstånd 
och förväntningsgap mellan revisor och klient. RS 210 består av rekommendationer om upp-

 
 
 

23 
 



Bjelkne, Eriksson, Sjölander 
Uppdragsbrev enligt den nya revisionsstandarden 
 

 
 

dragsbrevet. Villkoren för revisionsuppdraget skall definieras i uppdragsbrevet innan uppdra-
get påbörjas. Det ligger både i revisorns och i klientens intresse att parterna läser igenom upp-
dragsbrevet tillsammans och undertecknar det. FAR’s förhoppningar med uppdragsbrevet är 
att det skall fungera som stöd för revisorn, men också ett stöd för klienten. Dissonans uppstår 
när människans agerande strider mot deras egna värderingar. Användningen av uppdragsbrev 
medför ytterligare moment i revisorns arbete, ytterligare kunskap som bör hämtas in av klien-
ten och ett papper att skriva under. Det nya beteendet med användningen av uppdragsbrev 
skapar således dissonans. Hypoteserna formuleras utifrån teorin för att kunna testas i analys-
kapitlet och ge stöd för huvudhypotesen. 
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4 DATA 

 

I detta kapitel redogörs först för vilken undersökningsstrategi uppsatsen utgår från, att det är 
en tvärsnittsstudie och att undersökningen är av kvantitativ karaktär. Vidare beskrivs tillvä-
gagångssättet vid urvalet av respondenter. Därefter följs en utförlig beskrivning av webben-
käternas teknikaliteter och utformning. Därpå skildras insamlingsmetoden av primär- och 
sekundärdata, som efterföljs av en redogörelse för bortfallet. I följande avsnitt beskrivs tillvä-
gagångssättet vid bearbetning av det statistiska materialet. Avslutningsvis motiveras under-
sökningens validitet och reliabilitet. 
 

4.1 Undersökningsstrategi 

Med syftet som utgångspunkt, att undersöka revisorernas respektive firmatecknarnas uppfatt-
ning med avseende på uppdragsbrevets innebörd, valdes tvärsnittsstudien som undersöknings-
strategi. Denna studie är normalt av kvantitativ karaktär och fokuserar på kvantitativ primär-
data. Den kvantitativa karaktären möjliggör en formaliserad, strukturerad och teknisk under-
sökningsprocess. (Christensen et al. 2001) 
 
Tvärsnittsstudien används för att undersöka ett urval av individer vid en given tidpunkt. Van-
liga insamlingstekniker vid tvärsnittsstudier är enkäter med fasta svarsalternativ, strukturerade 
telefonintervjuer eller personliga intervjuer. Det som karakteriserar dessa former av datain-
samlingstekniker är att de är förutbestämda, standardiserade och hårt strukturerade, där svaren 
kan kvantifieras och bearbetas statistiskt. (Christensen et al. 2001) 
 
Tvärsnittsstudiens främsta nackdel är dess oförmåga att skapa förståelse för en social process 
eller förändring. Vidare är dess nackdel att den endast skrapar på ytan och inte kan gå på dju-
pet på enskilda fall. (Christensen et al. 2001) 
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Anledningen till valet av denna typ av studie var att den är minst kostsam jämfört med andra 
studier och att den är tidseffektiv. Genom användningen av webbenkäter hölls kostnaderna 
nere och insamlandet av data gick fort. 

4.2 Urvalspopulation 

Stickprov gjordes av två begränsade populationer då tiden inte räckte till för att göra en total-
undersökning. Den första populationen bestod av auktoriserade och godkända revisorer i Skå-
ne. Den andra populationen bestod av firmatecknare i aktiva aktiebolag med upp till 100 an-
ställda och med säte i Skåne. Urvalet av populationerna presenteras kortfattat i figur 4.1 ned-
an. 

Figur 4.1: Urvalsmodell 

 

Totalt 22 116 aktiva aktiebolag 
med upp till 100 anställda och 
med säte i Skåne. 

100 aktiva aktiebolag valdes 
slumpmässigt ut för att delta i 
undersökning. 

100 e-postadresser valdes 
slumpmässigt ut för att delta i 
undersökning. 

Totalt 113 st insamlade 
e-postadresser till auktoriserade 
och godkända i Skåne. 

Utgångspunkten var att totalt sett göra ett icke-sannolikhetsurval, då urvalet av revisorerna 
inte försiggick på ett sätt så att samtliga auktoriserade och godkända revisorer i Skåne hade 
lika stor chans att komma med i urvalet. Ett sannolikhetsurval bygger på att samtliga enheter i 
populationen har en känd chans att komma med i urvalet och att varje enhet väljs slumpmäs-
sigt. Risken med urvalet är att det kan bli ett snedvridet resultat. Dessutom kan det inte sägas 
att urvalets resultat kan generaliseras till populationen. (Christensen et al 2001) 

4.2.1 Urvalsprocess av revisorer 

Det finns många sätt att göra ett icke-sannolikhetsurval på. Det som mest liknar urvalet av 
revisorer är det så kallade bekvämlighetsurvalet. Ett bekvämlighetsurval innebär att ett urval 
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görs av de respondenter som har möjlighet att bli tillfrågade om att delta. Oftast är det graden 
av tillgänglighet som bestämmer vilka som ska ingå i urvalet. (Christensen et al. 2001) 
 
För att få fram namn och kontaktuppgifter till revisionsbyråer i Skåne användes eniro.se och 
lokaldelen.se. Därefter användes den framtagna informationen för att hitta till respektive revi-
sionsbyrås hemsida för vidare insamling av medarbetarnas e-postadresser. Endast de medar-
betare där titel stod utskrivet tillsammans med deras e-postadress blev utvalda. Revisionsby-
råerna Deloitte, Ernst & Young, KPMG och Öhrlings PricewaterhouseCoopers hade inte sina 
medarbetares e-postadresser utskrivna på hemsidan, därför kontaktades respektive studentre-
presentanter via e-post för att på så sätt få tag i e-postadresserna till de auktoriserade och god-
kända revisorerna. Endast Ernst & Young och Öhrlings PricewaterhouseCoopers valde att 
lämna ut sina medarbetares e-postadresser. 
 
Samtliga 113 insamlade e-postadresser sparades i en databas som sedan slumpmässigt valde 
ut 100 respondenter. Ett datorprogram kopplades därefter samman med databasen och gav 
varje utvald respondent ett unikt id nummer. 

4.2.2 Urvalsprocess av firmatecknare 

Urvalet av firmatecknare skedde genom ett sannolikhetsurval, ett så kallat obundet slumpmäs-
sigt urval. Denna typ av urval används främst vid tvärsnittsstudier. Först identifierades mål-
populationen, som bestod av aktiebolag med upp till 100 anställda och med säte i Skåne. Des-
sa företag hämtades genom en sökning i Affärsdatas register. Sökning gav ett resultat på 
22 116 aktiva aktiebolag (Affärsdata 2005-12-13). Ett datorprogram valde därefter slumpmäs-
sigt ut 100 av dessa aktiebolag. 
 
Därefter används eniro.se, lokaldelen.se och google.se för att hitta till företagens hemsidor 
och därifrån hämta hem e-postadresser till företagens firmatecknare. Till de företag där e-
postadressen till firmatecknaren inte var utskriven, valdes i andra hand att använda företagens 
”info-adress”. De insamlade e-postadresserna samlades i en databas, där varje utvald respon-
dent fick ett unikt id-nummer. 
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4.3 Operationalisering 

Enligt Saunders et al. (2003) så betyder operationalisering att man översätter idén från dess 
existens till verklig mätbarhet. 

4.3.1 Webbenkätens teknikaliteter 

Webbenkäten tillverkades med hjälp av mjukvaruprogrammet Notepad. För att webbenkäten 
skulle få sin form och funktionalitet användes programmeringsspråken ASP och HTML. Även 
stöd av JavaScripts användes, för att förhindra fusk eller att uppmärksamma respondenter som 
glömt att svara på någon fråga. 
 
Efterhand som respondenterna klickade sig igenom webbenkäten, sparades deras svar i data-
basen. När respondenten genomgått hela webbenkäten, samlades samtliga data på en och sam-
ma rad i databasen tillsammans med respondentens unika id nummer. Därefter raderades re-
spondentens e-postadress för att svaren skulle hållas konfidentiella och för att undvika att re-
spondenten skulle få en påminnelse. 

4.3.2 Webbenkätens utformning 

Enkäten till revisorerna bestod av totalt 21 frågor varav sju bestod av bakgrundsfrågor och 14 
av attitydfrågor (se Bilaga 3). Enkäten till firmatecknarna bestod av totalt 19 frågor varav fem 
bestod av bakgrundsfrågor och 14 av attitydfrågor (se Bilaga 5). Attitydfrågorna ställdes som 
påstående och var nästintill identiska för både revisorer och firmatecknare. Detta för att möj-
liggöra en jämförelse av revisorernas respektive firmatecknarnas svar och ställa dem mot var-
andra i korstabeller. 
 
Utifrån teoriavsnittet om RS, uppdragsbrev och dissonans formulerades tolv hypoteser. Dessa 
hypoteser låg sedan till grund för de påståendena som ställdes till respondenterna. Påstående-
na besvarades genom att respondenten satte sitt svar på en skala från 1 (instämmer ej) till 7 
(instämmer helt). Respondenten fick därmed möjlighet att ange graden av instämmande till 
påståendet. 
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För att fräscha upp firmatecknarnas minne och för att minska risken för att de inte skulle veta 
vad ett uppdragsbrev var, inleddes deras enkät (se Bilaga 5) med ett utdrag av ett exempel på 
uppdragsbrev som presenteras i boken RS Revisionsstandard i Sverige (FAR 2002). 
 
Här nedan följer kopplingen mellan frågorna och påståendena till hypoteserna. 
 
Den femte frågan till revisorerna var hur många timmars utbildning som de hade om den nya 
revisionsstandarden i Sverige och denna fråga kopplades samman med det tredje påståendet 
till revisorerna (fråga 10), att de förstod avsikten med uppdragsbrevets innebörd. Detta testa-
des sedan i hypotes (h1): Ju fler utbildningstimmar som revisorn har om RS, desto större är 
uppfattningen om uppdragsbrevets innebörd.  
 
Det femte påståendet till revisorerna (fråga 12) och påstående nummer fyra till firmatecknarna 
(fråga 9), handlade om man upplevde kraven på uppdragsbrev som realistiska. Svaren som 
kom in på detta påstående kopplades samman med om man var revisor eller firmatecknare. 
Detta testades sedan i hypotes (h2): Revisorerna anser i högre utsträckning att kraven på 
uppdragsbrev är realistiska än vad firmatecknarna anser. 
 
RS´s rekommendationer är tillräckligt utförliga för hur ett uppdragsbrev skall utformas, ett 
påstående som ställdes till revisorerna i påstående fyra (fråga 11) och till firmatecknarna i 
påstående tre (fråga 8). Svaren som kom in kopplades samman med revisorerna eller firma-
tecknarna. Detta testades sedan i hypotes (h3): Revisorerna anser i högre utsträckning att 
RS´s rekommendationer är tillräckligt utförliga för hur ett uppdragsbrev skall utformas än 
vad firmatecknarna anser. 
 
I påstående sju (fråga 14 respektive 12), var frågan om uppdragsbrevet minskat missförstånd 
med uppdraget. Svaren som kom in kopplades samman med revisorerna eller firmatecknarna. 
Detta testades sedan i hypotes (h4): Revisorerna anser i högre utsträckning än firmatecknar-
na att uppdragsbrevet inneburit att missförstånd med uppdraget minskat. 
 
I fråga fyra till revisorerna skulle de ange hur många år de hade inom revisionsbranschen. 
Svaren på denna fråga kopplades samman med det andra påståendet till revisorerna (fråga 9), 
att de var positivt inställda till användningen av uppdragsbrev. Detta testades sedan i hypotes 
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(h5): Ju fler år revisorn har inom branschen, i desto högre utsträckning är man positivt in-
ställd till användningen av uppdragsbrev. 
 
En väsentlig fråga till firmatecknarna var fråga fyra, där de skulle svara på om de fick upp-
dragsbrev eller inte. Denna fråga kopplades sedan samman med det första påståendet till fir-
matecknarna (fråga 6), om de var positivt inställda till användningen av uppdragsbrev. Detta 
testades sedan i hypotes (h6): De firmatecknare som får uppdragsbrev är i högre utsträckning 
positivt inställda till användningen av uppdragsbrev än de firmatecknare som inte får något 
uppdragsbrev. 
 
En annan fråga till firmatecknarna var hur många anställda företaget hade och detta var den 
inledande frågan till dem. Även denna fråga kopplades samman med det första påståendet till 
firmatecknarna (fråga 6). Detta testades sedan i hypotes (h7): Ju fler anställda företaget har, i 
desto högre utsträckning är firmatecknaren positivt inställd till användningen av uppdrags-
brev. 
 
Efter att ha jämfört samma påstående i hypotes fem till sju, men endast mot bakgrundsvariab-
ler för revisorer respektive firmatecknare, gjordes här istället en jämförelse mellan revisorer-
nas och firmatecknarnas svar till påstående två till revisorerna (fråga 9) och påstående ett till 
firmatecknarna (fråga 6). Påståendet var om de var positivt inställda till användningen av upp-
dragsbrev och detta testades sedan i hypotes (h8): Revisorerna är i högre utsträckning positivt 
inställda till användningen av uppdragsbrev än vad firmatecknarna är. 
 
I det åttonde påståendet till både revisorerna och firmatecknarna (fråga nr. 15 respektive 13), 
att uppdragsbrevet har inneburit ett tydliggörande av syftet med revisionen. Svaren som kom 
in kopplades samman med om det kom från revisorerna eller firmatecknarna och testades se-
dan i hypotes (h9): Revisorerna anser i högre utsträckning att uppdragsbrevet inneburit ett 
tydliggörande av syftet med revisionen än vad firmatecknarna anser. 
 
I det nionde påståendet till både revisorerna och firmatecknarna (fråga 16 respektive 14), att 
uppdragsbrevet har inneburit ett tydliggörande av företagsledningens ansvar för det som är 
föremål för revision. Svaren som kom in kopplades samman med om det kom från revisorerna 
eller firmatecknarna. Detta testades sedan i hypotes (h10): Revisorerna anser i högre ut-
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sträckning att uppdragsbrevet inneburit ett tydliggörande av företagsledningens ansvar för 
det som är föremål för revision än vad firmatecknarna anser. 
 
I det tionde påståendet både till revisorerna och till firmatecknarna (fråga 17 respektive 15), 
att uppdragsbrevet har inneburit ett tydliggörande av omfattningen av revisionen, inkl hänvis-
ningar till tillämpliga lagar och föreskrifter m.m. Svaren som kom in kopplades samman med 
om det kom från revisorerna eller firmatecknarna och testades sedan i hypotes (h11): Reviso-
rerna anser i högre utsträckning att uppdragsbrevet inneburit ett tydliggörande av omfatt-
ningen av revisionen, inkl hänvisningar till tillämpliga lagar och föreskrifter m.m. än vad 
firmatecknarna anser. 
 
Det tolfte påståendet både till revisorerna och till firmatecknarna (fråga nr. 19 respektive 17), 
att uppdragsbrevet har inneburit att klienten fått större inblick i revisionsuppdraget. Svaren 
som kom in kopplades samman med om det kom från revisorerna eller firmatecknarna och 
testades sedan i den sista hypotesen (h12): Revisorerna anser i högre utsträckning att upp-
dragsbrevet inneburit att företagen har fått en större inblick i revisionsuppdraget än vad fir-
matecknarna anser. 

4.4 Datainsamling 

De data som samlades in och bearbetades för analys var uteslutande primärdata. Det togs även 
hjälp av sekundärdata för att leta fram respondenter till undersökningen. I övrigt har inga se-
kundärdata använts, då det inte finns någon tidigare forskning inom ämnet. Sättet att samla in 
primärdata har skett genom webbenkäter. 

4.4.1 Primärdata 

Primärdata om respondenternas uppfattning samlades in genom webbenkäter. De främsta för-
delarna med primärdata är enligt Christensen et al. (2001) att informationen är mer inordnad 
för att passa in på undersökningens problem och att informationen är aktuell vid insamligstill-
fället. 
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Först samlades e-postadresserna in till våra respondenter (se 4.2 Urvalspopulation). Därefter 
sparades e-postadresserna i en databas som kopplades till ett datorprogram på Internet. Pro-
grammet skickade därpå automatiskt iväg ett följebrev (se Bilaga 2 och Bilaga 4) till var och 
en av respondenterna. Brevet innehöll information om uppsatsen och en länk med responden-
tens unika id nummer. 
 
Responstiden sattes till 7 dagar efter det att följebrevet skickats iväg. Till de som inte svarat 
på webbenkäten inom 7 dagar, skickades det automatiskt iväg en påminnelse (se Bilaga 2 och 
Bilaga 4). 
 
Enligt Christensen et al. (2001), är fördelarna med en webbenkät bland annat snabbheten vid 
administrationen, kostnadseffektiviteten och avsaknaden av bearbetning efter datainsamling-
en. Nackdelen med webbenkäter är att det tar tid att bygga upp den och det inte finns register 
att tillgå, utan man måste på egen hand leta upp samtliga respondenter. En annan nackdel kan 
vara att respondenterna inte förstår frågorna som man ställt. Vi skrev därför ut kontaktinfor-
mation till oss i både följebrevet och webbenkäten för att respondenterna skulle ha möjlighet 
att kontakta oss. (Christensen et al. 2001) 

4.4.2 Sekundärdata 

Inga sekundärdata har använts för databehandling eller analys. Enligt Saunders et al. (2003) är 
sekundärdata nämligen data som redan blivit insamlat av andra personer och som samman-
ställts med ett annat syfte. Sekundärdata har endast använts i avsikt att leta reda på responden-
terna enligt kriterierna som beskrivs ovan (se 4.2 Urvalspopulation). (Saunders et al. 2003) 

4.5 Bortfall 

Bortfallsfel innebär att de som svarat inte är representativa för hela målpopulationen. Om 
bortfallet är stort, kan resultatet bli missvisande (Christensen et al. 2001). 
 
Den totala målpopulationen bestod av 100 auktoriserade/godkända revisorer och 100 firma-
tecknare med säte i Skåne. För att minska bortfallet skickades det ut en påminnelse till de, 
som inte svarade efter första följebrevet. Efter påminnelsen uppnåddes en svarsfrekvens på 
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37 % för revisorerna och 25 % för firmatecknarna. Den höga svarsfrekvensen bland reviso-
rerna kan förklaras av användningen av bekvämlighetsurval. 
 
Bortfallet som uppkom kan det endast spekuleras om, dock är det klart att en revisor avstod 
för att denna inte längre bedrev sin verksamhet aktivt och en annan revisor var på semester. 
För sex aktiebolag var anledningarna bland annat tidsbrist eller att de vänligen avböjde att 
delta. Andra anledningar som kan ha haft inverkan på bortfallet var att respondenterna inte 
förstod frågorna, att respondenterna inte var tillgängliga eller att e-postadressen, som följe-
brevet skickades till, inte var korrekt. 

4.6 Statistisk bearbetning 

Data som samlades in via webbenkäterna sparades i en databas. Databasen importerades där-
efter in i SPSS för vidare statistisk bearbetning. Även Excel har använts för att utforma dia-
gram och tabeller som presenteras i kapitel 5. Motivet till användningen av Excel, är att dia-
gram och tabeller får en tydligare layout. Det insamlade materialet bestod av variabler av sor-
ten ordinalskala. Avsikten var att undersöka hur respondenterna ställde sig till påståendena. 
 
Innan prövning av hypoteserna, gjordes mediantest för att få fram medianvärden på bak-
grundsvariblerna. Medianvärdena användes sedan som referensmått och ställdes mot olika 
påståenden. En förutsättning för att man skulle kunna använda mediantest var att variablerna 
var av typen ordinalskalenivå, vilket var fallet i undersökningen (Aronsson, 1999). 
 
De observerade värdena från undersökningen presenteras i korstabeller, där revisorer respek-
tive firmatecknare ställs mot ett påstående eller en bakgrundsvariabel mot ett påstående. SPSS 
användes för att få fram korstabellerna. Den sjugradiga skalan grupperades till att de som sva-
rade 1-3 ”instämde ej” till påståendet, de som svarade 4 var ”varken eller” och de som svarade 
5-7 ”instämde helt” till påståendet. Detta gjordes för att kunna ställa respondenternas svar mot 
varandra. 
 
Syftet var att se om det fanns skillnader mellan revisorers och firmatecknares uppfattning med 
avseende på uppdragsbrevets innebörd. Åtta hypoteser har formulerats på det sättet att det 
fanns en föreställning om att det skulle finnas skillnader mellan revisorers och firmatecknares 
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uppfattning. För att ta reda på om det fanns signifikanta skillnader gjordes Mann-Whitney 
Test på hypoteser. 
 
Mann-Whitney Test är ett icke-parametriskt test. Vid detta test prövar man hypotesen om två 
oberoende urval kommer från populationer med samma bakomliggande fördelningar, i denna 
undersökning för revisorer och firmatecknare. Om signifikansen blir lägre än 0,05 dvs. 5 %, 
föreligger det skillnader mellan revisorers och firmatecknares uppfattning. Då kunde hypote-
serna inte falsifieras. (Aronsson 1999) Även 10 % -nivån kan användas för att bekräfta om det 
finns signifikanta skillnader, men eftersom undersökningen har så få respondenter ansågs 5 % 
-nivån vara bättre att tillämpa. Under åtta av de tolv hypoteserna i hypotesprövningen visas 
vilken signifikans Mann-Whitney Testen uppvisade och om detta har medfört att hypoteserna 
har falsifierats eller inte falsifierats. (Aronsson 1999) 
 
För de fyra hypoteserna där ett påstående jämförs mot en bakgrundsvariabel för revisorer re-
spektive firmatecknare, används istället Pearson chi-tvåtest för att ta reda på signifikansen. 
Även för dessa hypoteser fanns en föreställning om att det skulle finnas skillnader med avse-
ende på bakgrundsvariabeln.  
 
Pearson chi-tvåtest är även detta ett icke-parametriskt test. Vid detta test finns det endast ett 
urval, antingen en bakgrundsvariabel för revisorer eller en för firmatecknare. Detta test utgår 
från skillnaden mellan observerade och förväntade värden och detta testas i korstabeller. För 
att statistisk tillförlitlighet skall uppnås menar Aronsson (1999) att ingen cell bör ha ett för-
väntat värde lägre än 1 samt att högst 20 % av cellerna bör ha förväntat värde lägre än 5. Pre-
cis som vid Mann-Whitney Test används 5 % -nivån för att konstatera om det fanns skillnader 
eller inte. (Aronsson 1999) 

4.7 Trovärdighet  

Trovärdigheten i vetenskapliga rapporter kan kopplas till två olika begrepp. Dessa begrepp är 
validitet och reliabilitet (Saunders et al. 2003). Här nedan beskrivs dessa två begrepp och 
kopplas till undersökningen. 
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4.7.1 Validitet 

Validitet är ett mått på överensstämmelse mellan vad ett mätinstrument – webbenkäterna – 
avser att mäta och vad det faktiskt mäter. Körner och Wahlgren (2002) hävdar att validitet är 
frånvaron av systematiska mätfel. 
 
För att kringgå validitetsproblemet så har webbenkäternas utformning tydligt definierats ovan 
(se 4.3 Operationalisering). Där förklaras avsikten med mätningen och kopplas till hypoteser-
na som sedan testades i analysen. Ett försök har gjorts för att påverka den externa validiteten. 
Det gjordes i syfte att försöka skapa förståelse hos respondenten för undersökningen, genom 
att förklara ändamålet i följebrevet (se Bilaga 2 och Bilaga 5). 
 
Webbenkäterna bestod till största del av attitydfrågor. Attitydfrågorna ställdes som påstående 
där respondenten fick ta ställning på en attitydskala om denne ”instämde ej” eller ”instämde 
helt”. Attitydskalan innehöll sju steg, från 1 (instämmer ej) till 7 (instämmer helt). Ett medve-
tet val gjordes att inte skriva ut att attitydskalans fjärde steg, vilket innebar att de ställde sig 
”varken eller” till påståendet. Ett försvar för detta är att alternativet ”varken eller” inrymmer 
en form av negation. 

4.7.2 Reliabilitet 

Enligt Christensen et al. (2002) avser reliabilitet mätmetodens förmåga att stå emot slump-
mässiga fel. Har man inga slumpmässiga fel är mätningen reliabel. Således skall en identisk 
och likartad upprepning av undersökningen ge likvärdigt undersökningsresultat. 
 
I en kvantitativ undersökning med enkäter, är potentialen stor för att kunna använda samma 
material på ett identiskt och liknande sätt. För att få så hög reliabilitet som möjligt har ut-
formningen av enkäterna skett på ett klart och entydigt sätt. Anledningen till att använda 
webbenkäter var att undvika intervjuareffekten och att standardisera frågeformulären så att 
frågorna var ställda på samma sätt till samtliga respondenter. Även användningen av attityd-
skalor borde lämpligen höja reliabiliteten av den orsaken att respondenten inte tvingades ta 
ställning helt för eller emot påståendena. 
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Genom att svaren samlades in automatisk i en databas som importerades i SPSS, har risken 
minskat för att den mänskliga faktorn negativt påverkat överföring av data. 

4.8 Kapitelsammanfattning 

Med syftet som utgångspunkt har tvärsnittsstudie valts som undersökningsstrategi. Urvalet av 
respondenter har begränsats på grund av att tiden inte räckt till för en totalundersökning. Det 
gjordes ett icke-sannolikhetsurval för revisorer och ett sannolikhetsurval för firmatecknarna. 
Webbenkäten tillverkades med hjälp av mjukvaruprogrammet Notepad. Respondentens svar 
samlades in i databasen tillsammans med dess unika id nummer. Enkäten till revisorerna be-
stod av både bakgrundsfrågor och attitydfrågor, totalt 21 frågor (se Bilaga 3). Enkäten till 
firmatecknarna bestod även den av bakgrundsfrågor och attitydfrågor, totalt 19 frågor (se Bi-
laga 5). Utifrån teorin om RS, uppdragsbrev och dissonans formulerades tolv hypoteser. Des-
sa hypoteser kopplades samman med webbenkäternas frågor och påstående. Primärdata har 
endast inhämtats för analys via webbenkäterna. Ett visst bortfall har uppstått i undersökning-
en. Svarsfrekvensen för revisorerna var 37 % och 25 % för firmatecknarna. För att ta reda på 
om det fanns någon signifikant skillnad i uppfattning, användes Mann-Whitney Test och Pe-
arson chi-tvåtest i den statistiska bearbetningen. Mann-Whitney Testet användes vid prövning 
av hypoteserna då revisorers och firmatecknares uppfattningar ställdes mot varandra. Då ett 
påstående ställdes mot en bakgrundsvariabel, användes istället Pearson chi-tvåtest. Signifi-
kansnivå på 5 % har använts i samtliga test. För att skapa en bild om trovärdigheten i uppsat-
sen, förklaras begreppen validitet och reliabilitet. 
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5 EMPIRISK ANALYS 

 

I detta kapitel beskrivs utförda analyser av de data som kommit in genom undersökningen. 
Svaren presenteras i stapeldiagram tillsammans med kommentarer. Efter detta görs en hypo-
tesprövning vilken visar om det finns signifikanta skillnader mellan revisorers och firmateck-
nares uppfattningar när det gäller påståendena. För att se om det finns skillnader har Mann-
Whitney Test och Pearson chi-tvåtest gjorts. Avslutningsvis återkopplas analysen med tidiga-
re nämnd teori. 
 

5.1 Svarsfrekvens 

I urvalet ingick totalt 200 respondenter, 100 revisorer och 100 firmatecknare. Av dessa 200 
respondenter valde 36 revisorer och 25 firmatecknare att delta. Det innebär en total svarsfre-
kvens på 30,5 %, vilket får anses vara bra för att vara webbenkät och med hänsyn till vilken 
tid på året det var då undersökningen genomfördes. I diagrammen nedan är det dock endast 23 
firmatecknare som är representerade eftersom två av respondenterna valde att inte svara på 
hela enkäten. Trots en relativt hög svarsfrekvens dras det inte några allmänna och generella 
slutsatser på grund av urvalsmetoden. 

5.2 Presentation av svaren 

Nedan redovisas revisorers och firmatecknares uppfattning om uppdragsbrevets innebörd i en 
frekvensanalys, vilket respondenterna tog ställning till genom ett antal påståenden i enkäten. 
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5.2.1 Påstående endast riktat till revisorerna 

Figur 5.1: Standardmall används vid utförandet av uppdragsbrevet 
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Som det framgår av figuren ovan ansåg majoriteten av respondenterna att de använder stan-
dardmall vid utförandet av uppdragsbrev. Inga av respondenterna har valt alternativet ”in-
stämmer ej” i påståendet. Det kan tolkas som om respondenterna var relativt eniga i sin upp-
fattning om att man använder standardmall vid utförandet av uppdragsbrev. 

5.2.2 Påstående endast riktat till firmatecknarna 

Figur 5.2: Ni känner er "tvingad" att skriva på uppdragsbrevet eftersom det kommer från 
revisorn från revisorn
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Uppfattningen om att respondenterna känner sig ”tvingade” att skriva på uppdragsbrevet ef-
tersom det kommer från revisorn, gick något isär. Dock går det att utläsa ur figuren ovan att 
majoriteten ändå inte instämde i påståendet. 
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5.2.3 Gemensamma påstående riktade till revisor och firmatecknare 

Figur 5.3: Jag är positivt inställd till användningen av uppdragsbrev 
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Man kan här se att majoriteten av revisorerna instämde helt eller delvis i påståendet, men det 
fanns ändå hela nio respondenter som har svarat ”varken eller”. Firmatecknarna däremot in-
stämde ej eller delvis instämde ej i påståendet. Det var även några stycken som svarade ”var-
ken eller”. 

Figur 5.4: Jag förstår avsikten med uppdragsbrevets innebörd 
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Bland de respondenter som var revisorer instämde nästintill samtliga helt eller delvis i påstå-
endet. Däremot var fördelningen jämn bland respondenterna som var firmatecknare, med en 
liten övervikt på att de instämde i påståendet. 

Figur 5.5: RS´s rekommendationer är tillräckligt utförliga för hur ett uppdragsbrev skall ut-
formas 

2 1
5

8

13

7
3

1

6
8

2 1 2

0

5

10

15

20

1 2 3 4 5 6 7

A
n

ta
l Revisor

Firmatecknare

Instämmer heltInstämmer ej  

 
 
 

39 
 



Bjelkne, Eriksson, Sjölander 
Uppdragsbrev enligt den nya revisionsstandarden 
 

 
 

Av respondenterna som utgjordes av revisorer, kan det med hänvisning till diagrammet sägas 
att de helt eller delvis tyckte att RS´s rekommendationer var tillräckligt utförliga för hur ett 
uppdragsbrev skall utformas. Av firmatecknarna så var det övervikt på ”varken eller” och att 
de inte instämde i påståendet. 

Figur 5.6: Kraven på uppdragsbrev är realistiska 
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Revisorernas svar fördelade sig ganska jämt mellan ”varken eller” och att de instämde i påstå-
endet om att kraven på uppdragsbrev är realistiska. Dock kan det utläsas av diagrammet att 
det var en övervikt bland revisorerna som instämde helt eller delvis i påståendet. Bland firma-
tecknarna har majoriteten svarat ”varken eller” och delvis ”instämmer ej”. 

Figur 5.7: Ni har suttit ner med era klienter/er revisor och gått igenom uppdragsbrevet 
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När det gällde detta påståendet så skiljde sig verkligen respondenternas åsikter sig åt. Reviso-
rerna ansåg att de har suttit ner med sina klienter och gått igenom uppdragsbrevet medan det 
bland firmatecknarna var en klar majoritet som inte instämde i påståendet. Här fanns alltså en 
klar skillnad mellan respondenterna. 
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Figur 5.8: Uppdragsbrevet minskar missförstånd med uppdraget 
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Revisorerna ansåg att uppdragsbrevet minskar missförstånd med uppdraget medan firmateck-
narna tyckte att det inte har gjort det eller ”varken eller”. 

Figur 5.9: Uppdragsbrevet innebär ett tydliggörande av syftet med revisionen 
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Av diagrammet ovan kan det utläsas att revisorerna helt eller delvis instämde i påståendet om 
att uppdragsbrevet innebär ett tydliggörande av syftet med revisionen. Åtta stycken revisorer 
svarade ”varken eller” på påståendet. Av firmatecknarna så var det åtta stycken som inte in-
stämde eller delvis inte instämde, åtta stycken som svarade ”varken eller” och sju stycken 
som instämde helt eller delvis. Eftersom svaren bland firmatecknarna fördelade sig så jämt 
kan det i deras fall inte sägas något om påståendet. 

Figur 5.10: Uppdragsbrevet innebär ett tydliggörande av företagsledningens ansvar för det 
som är föremål för revision 
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Det kan utläsas av diagrammet ovan att revisorerna instämde helt eller delvis i påståendet. 
Firmatecknarnas svar fördelade sig ganska jämt mellan att de inte instämde eller delvis inte 
instämde och att de instämde helt eller delvis i påståendet. Det kan alltså inte otvetydigt sägas 
vad firmatecknarna ansåg om påståendet. 

Figur 5.11: Uppdragsbrevet innebär ett tydliggörande av omfattningen av revisionen, inkl 
hänvisningar till tillämpliga lagar och föreskrifter m.m. 
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Av diagrammet ovan kan det utläsas att det var en majoritet av revisorerna som instämde helt 
eller delvis i påståendet. När det gällde firmatecknarna har deras svar fördelat sig relativt 
jämt, dock var det en liten övervikt mot att de inte instämde i påståendet och ”varken eller”. 

Figur 5.12: Uppdragsbrevet innebär att du som revisor/klient känner ett större krav/att du 
kan ställa större krav på uppdraget 
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Majoriteten av revisorerna tyckte inte att uppdragsbrevet innebär att de känner ett större krav 
på uppdraget, de instämde alltså inte i påståendet. De flesta av firmatecknarna svarade att de 
inte känner att de kan ställa större krav på uppdraget p.g.a. uppdragsbrevet. 
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Figur 5.13: Uppdragsbrevet innebär att klinten får större inblick i uppdraget 
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Endast en respondent bland firmatecknarna tyckte att de har fått en större inblick i uppdraget 
p.g.a. uppdragsbrevet. De flesta menade att de inte har fått det eller att det var ”varken eller”. 
Bland firmatecknarna var det en liten övervikt till att de inte instämde i påståendet. Precis som 
firmatecknarna, ansåg revisorerna att de inte instämde i påståendet eller att det var ”varken 
eller”. Det som skiljde respondenterna åt var att det var en större andel revisorer som instäm-
de delvis till att uppdragsbrevet inneburit att klienten fått större inblick i uppdraget än vad 
firmatecknarna ansåg. 

Figur 5.14: Uppdragsbrevet innebär en noggrannare revision 
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Respondenternas åsikter överrensstämde när det gällde detta påståendet. Det är en klar majori-
tet i båda grupperna som inte instämde i påståendet om att uppdragsbrevet innebär en nog-
grannare revision. 

Figur 5.15: Uppdragsbrevet innebär mer arbete för revisorn 
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Ungefär hälften av både revisorerna och firmatecknarna instämde inte i påståendet om att 
uppdragsbrevet innebär mer arbete för revisorn. Det fanns dock en del respondenterna som 
ansåg att revisorn har fått mer arbete p.g.a. uppdragsbrevet, men det var dock en övervikt mot 
att de inte instämde i påståendet. 

5.3 Hypotesprövning 

Utifrån huvudhypotesen: Revisorer respektive firmatecknare uppfattar uppdragsbrevets inne-
börd olika, beroende på deras olika preferenser, har det formulerats ett antal underhypoteser i 
vilka respondenterna tagit ställning till olika påstående om uppdragsbrevet. Nedan presenteras 
och analyseras hypoteserna utifrån den information som kommit in genom webbenkäterna. 

5.3.1 Utbildningstimmar 

Hypotes 1 (h1): Ju fler utbildningstimmar revisorn har om RS, desto större är uppfatt-
ningen om uppdragsbrevets innebörd. 

 
Teorin var att revisorer med många utbildningstimmar om den nya revisionsstandarden, har 
mer kunskap om RS och som en följd av denna också större uppfattning om uppdragsbrevets 
innebörd. 
 

Fråga/Påstående: Ange antal utbildningstimmar om den nya revisionsstandarden i 
Sverige (RS). 
Fråga/Påstående: Jag förstår avsikten med uppdragsbrevets innebörd. 

 
Medianen räknades fram för antalet utbildningstimmar och den blev 40 timmar, vilket blev 
referensmått. Med många utbildningstimmar menas revisorer med > 40 utbildningstimmar 
och få utbildningstimmar menas revisorer med < 40 utbildningstimmar. 
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Tabell 5.1: Ju fler utbildningstimmar revisorn har om RS, desto större är uppfattningen om 
uppdragsbrevets innebörd 
  Instämmer ej Varken eller Instämmer helt Totalt 

<40 utbildningstimmar     

Observerat värde 0 0 23 23 

>40 utbildningstimmar     

Observerat värde 1 0 12 13 

Totalt 1 0 35 36 

2 celler (50 %) har förväntat värde <5     

 
För att se vilken signifikansnivå påståendet hade, gjordes ett Pearson chi-tvåtest, där de tre 
grupperingarna; ”instämmer ej”, ”varken eller” samt ”instämmer helt” fanns med. Signifikan-
sen blev 0,177 och därmed kunde det inte sägas att (h1) stämde. Således falsifierades hypote-
sen, eftersom ingen signifikant skillnad mellan grupperna kunde påträffas. 

5.3.2 Realistiska krav 

Hypotes 2 (h2): Revisorerna anser i högre utsträckning att kraven på uppdragsbrev är 
realistiska än vad firmatecknarna anser. 

 
Teorin för denna hypotes var att p.g.a. att revisorer har gått en utbildning om den nya revi-
sionsstandarden i Sverige så har de mer kunskap om uppdragsbrevet än vad firmatecknarna 
har och därmed kan de ha uppfattat kraven på uppdragsbrev som realistiska.  
 

Fråga/Påstående: Kraven på uppdragsbrev är realistiska. 

Tabell 5.2: Revisorerna anser i högre utsträckning att kraven på uppdragsbrev är realistiska 
än vad firmatecknarna anser 
  Instämmer ej Varken eller Instämmer helt Totalt 

Revisorer      

Observerat värde 7 6 23 36 

Firmatecknare     

Observerat värde 10 8 5 23 

Totalt 17 14 28 59 

0 celler (0 %) har förväntat värde <5     
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Mann-Whitney Testet av hypotesen visar att det finns en signifikant skillnad mellan grupper-
nas uppfattningar. Testet fick en signifikansnivå på 0,003, vilket medförde att (h2) inte kunde 
falsifieras, p.g.a. att det fanns en klar skillnad mellan revisorers och firmatecknares uppfatt-
ning. 

5.3.3 RS´s rekommendationer 

Hypotes 3 (h3): Revisorerna anser i högre utsträckning att RS´s rekommendationer är 
tillräckligt utförliga för hur ett uppdragsbrev skall utformas än vad firmatecknarna an-
ser. 

 
Utgångspunkten för teorin här var densamma som för (h2) och på grund av att revisorerna 
gått en utbildning om RS, så anser de att RS´s rekommendationer är tillräckligt utförliga för 
hur ett uppdragsbrev skall utformas. Firmatecknarna som inte gått någon utbildning om RS 
har den motsatta uppfattningen. 
 

Fråga/Påstående: RS´s rekommendationer är tillräckligt utförliga för hur ett upp-
dragsbrev skall utformas. 

Tabell 5.3: Revisorerna anser i högre utsträckning att RS´s rekommendationer är tillräckligt 
utförliga för hur ett uppdragsbrev skall utformas än vad firmatecknarna anser 
  Instämmer ej Varken eller Instämmer helt Totalt 

Revisorer     

Observerat värde 3 5 28 36 

Firmatecknare     

Observerat värde 10 8 5 23 

Totalt 13 13 33 59 

0 celler (0 %) har förväntat värde <5     

 
Mann-Whitney Testet visade en signifikans på 0,000 vilket innebär att det fanns en tydlig 
signifikant skillnad mellan gruppernas uppfattning. Därmed falsifierades inte (h3). 

5.3.4 Missförstånd 

Hypotes 4 (h4): Revisorerna anser i högre utsträckning än firmatecknarna att upp-
dragsbrevet har inneburit att missförstånd med uppdraget har minskat. 
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Den teoretiska grunden för denna hypotes var att uppdragsbrevet medfört att redan innan 
uppdraget påbörjas så skall det vara fastställt vad uppdraget skall innehålla. Allt för att miss-
förstånd skall undvikas. Teorin var att revisorerna ser det så eftersom de besitter mer kunskap 
om RS än vad firmatecknarna har. 
 

Fråga/Påstående: Uppdragsbrevet minskar missförstånd med revisionsuppdraget. 

Tabell 5.4: Revisorerna anser i högre utsträckning än firmatecknarna att uppdragsbrevet har 
inneburit att missförstånd med uppdraget har minskat 
  Instämmer ej Varken eller Instämmer helt Totalt 

Revisorer     

Observerat värde 6 8 22 36 

Firmatecknare     

Observerat värde 11 7 5 23 

Totalt 17 15 27 59 

0 celler (0 %) har förväntat värde <5     

 
Med en signifikans på 0,002 i Mann-Whitney Testet, falsifierades inte (h4). Det kan alltså 
utläsas en signifikant skillnad mellan gruppernas uppfattning. 

5.3.5 Inställning till användningen av uppdragsbrev 

Hypotes 5 (h5): Ju fler år revisorn har inom branschen, i desto högre utsträckning är 
man positivt inställd till användningen av uppdragsbrev. 

 
Teorin var att om revisorn har många år inom revisionsbranschen så har denne så mycket yr-
kesmässig kunskap så när det kommer något nytt så ser han detta som något positivt och har 
lätt för att ta till sig den nya kunskapen/informationen. 
 

Fråga/Påstående: Ange antal år som du har inom revisionsbranschen. 
Fråga/Påstående: Jag är positivt inställd till användningen av uppdragsbrev. 

 
Precis som vid prövningen av (h1), räknades det fram ett medianvärde för bakgrundsvaria-
beln, denna gång för antalet år inom revisionsbranschen. Medianen räknades fram till 22,5 år, 
vilket blev referensmått. Det talas om revisorer med många år inom branschen för dem som 
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har (>22,5 år) och revisorer med få år inom branschen för dem som har (<22,5 år). Det kan 
ses som märkligt att en revisor som har t.ex. 20 år inom branschen betraktas som en revisor 
med få år inom branschen men detta är p.g.a. det höga medianvärdet. Av respondenterna som 
svarade på enkäten var det väldigt många som hade flera års erfarenhet av branschen. 

Tabell 5.5: Ju fler år revisorn har inom branschen, i desto högre utsträckning är man positivt 
inställd till användningen av uppdragsbrev 
  Instämmer ej Varken eller Instämmer helt Totalt 

<22,5 år     

Observerat värde 4 3 11 18 

>22,5 år     

Observerat värde 2 6 10 18 

Totalt 6 9 21 36 

4 celler (66,7 %) har förväntat värde <5    

 
Med hjälp av Pearson chi-tvåtest blev signifikansnivån 0,424 vilket innebar att (h5) inte stäm-
de. Det kunde inte sägas att det förelåg någon signifikant skillnad mellan hur många år man 
har inom revisionsbranschen och hur positiv revisorn är till användningen av uppdragsbrev. 
Följden av detta blev att hypotesen falsifierades. 
 

Hypotes 6 (h6): De firmatecknare som får uppdragsbrev är i högre utsträckning posi-
tivt inställda till användningen av uppdragsbrev än de firmatecknare som inte får något 
uppdragsbrev. 

 
Här var teorin att om man har erfarenhet av uppdragsbrev så är det lättare att se det som något 
positivt än om man saknar erfarenhet. 
 

Fråga/Påstående: Får ni uppdragsbrev av er revisor? 
Fråga/Påstående: Jag är positivt inställd till användningen av uppdragsbrev. 
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Tabell 5.6: De firmatecknare som får uppdragsbrev är i högre utsträckning positivt inställda 
till användningen av uppdragsbrev än de firmatecknare som inte får något uppdragsbrev 
  Instämmer ej Varken eller Instämmer helt Totalt 

Får uppdragsbrev     

Observerat värde 3 4 2 9 

Får inget uppdragsbrev     

Observerat värde 8 3 3 14 

Totalt 11 7 5 23 

5 celler (83,3 %) har förväntat värde <5    

 
Signifikansen vid Pearson chi-tvåtest blev 0,448, vilket medförde ingen signifikant skillnad 
kunde ses mellan de som ”får uppdragsbrev” och de som ”inte får uppdragsbrev” i deras in-
ställning till användningen av uppdragsbrev. Därav falsifierades (h6). 
 

Hypotes 7 (h7): Ju fler anställda företaget har, i desto högre utsträckning är firma-
tecknaren positivt inställd till användningen av uppdragsbrev. 

 
Utgångspunkten var att de företag med fler anställda har personal med olika specialistområde 
som satt sig in i vad RS är för någonting vilket företagen med färre anställda kanske inte har. I 
många företag med färre anställda är det så att personalen gör lite allt möjligt och har kunskap 
inom många olika områden och därmed inte fördjupat sig inom något särskilt område. Detta 
innebär att de inte satt sig in i vad RS är för någonting. 
 

Fråga/Påstående: Hur många anställda har företaget? 
Fråga/Påstående: Jag är positivt inställd till användningen av uppdragsbrev. 

 
Medianen räknades fram för antal anställda i de företag som svarat på enkäten. Medianen blev 
11 anställda vilket blev referensmått, detta medförde att det pratas om företag med <11 an-
ställda och företag med >11 anställda. 
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Tabell 5.7: Ju fler anställda företaget har, i desto högre utsträckning är firmatecknaren posi-
tivt inställd till användningen av uppdragsbrev 
  Instämmer ej Varken eller Instämmer helt Totalt 

<11 anställda     

Observerat värde 5 5 2 12 

>11 anställda     

Observerat värde 6 2 3 11 

Totalt 11 7 5 23 

4 celler (66,7 %) har förväntat värde <5    

 
Även vid test av denna hypotes användes Pearson chi-tvåtest för att få fram om det fanns sig-
nifikant skillnad mellan de firmatecknare som representerade företag med <11 anställda och 
de firmatecknare som representerade företag med >11 anställda i deras inställning till använd-
ningen av uppdragsbrev. Testet uppvisade en signifikans på 0,464 vilket medförde att (h7) 
falsifierades. Det förelåg ingen signifikant skillnad mellan grupperna i deras inställning. 
 

Hypotes 8 (h8): Revisorerna är i högre utsträckning positivt inställda till användningen 
av uppdragsbrev än vad firmatecknarna är. 

 
Tanken var att respondenternas inställningar går isär p.g.a. olika yrkesbakgrunder. 
 

Fråga/Påstående: Jag är positivt inställd till användningen av uppdragsbrev. 

Tabell 5.8: Revisorerna är i högre utsträckning positivt inställda till användningen av upp-
dragsbrev än vad firmatecknarna är 
  Instämmer ej Varken eller Instämmer helt Totalt 

Revisorer     

Observerat värde 6 9 21 36 

Firmatecknare     

Observerat värde 11 7 5 23 

Totalt 17 16 26 59 

0 celler (0 %) har förväntat värde <5     

 
När revisorernas uppfattning ställdes mot firmatecknarnas uppfattning visade Mann-Whitney 
Testet att det fanns en signifikant skillnad i uppfattning mellan grupperna. Signifikansen blev 
0,003 vilket gjorde att (h8) inte falsifierades. 
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5.3.6 Tydliggörande  

När det gällde tydliggörandet, formulerades tre olika hypoteser och för dessa tre var teorin att 
revisorerna anser att uppdragsbrevet inneburit ett tydliggörande men att firmatecknarna inte 
ser det riktigt så på grund av olika mycket kunskap om uppdragsbrevet. Denna teori utgicks 
det från vid hypotes 9, 10 och 11. 
 

Hypotes 9 (h9): Revisorerna anser i högre utsträckning att uppdragsbrevet inneburit 
ett tydliggörande av syftet med revisionen än vad firmatecknarna anser. 

 
Fråga/Påstående: Uppdragsbrevet innebär ett tydliggörande av syftet med revisionen. 

Tabell 5.9: Revisorerna anser i högre utsträckning att uppdragsbrevet inneburit ett tydliggö-
rande av syftet med revisionen än vad firmatecknarna anser 
  Instämmer ej Varken eller Instämmer helt Totalt 

Revisorer     

Observerat värde 4 8 24 36 

Firmatecknare     

Observerat värde 8 8 7 23 

Totalt 12 16 31 59 

1 cell (16,7 %) har förväntat värde <5     

 
Mann-Whitney Testet gav en signifikans på 0,005 vilket gjorde att det kunde sägas att det 
fanns en signifikant skillnad mellan revisorers och firmatecknares uppfattning. Därmed kan 
det sägas att (h9) stämde och följaktligen falsifierades inte denna hypotes. 
 

Hypotes 10 (h10): Revisorerna anser i högre utsträckning att uppdragsbrevet inneburit 
ett tydliggörande av företagsledningens ansvar för det som är föremål för revision än 
vad firmatecknarna anser. 

 
Fråga/Påstående: Uppdragsbrevet innebär ett tydliggörande av företagsledningens an-
svar för det som är föremål för revision. 
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Tabell 5.10: Revisorerna anser i högre utsträckning att uppdragsbrevet inneburit ett tydliggö-
rande av företagsledningens ansvar för det som är föremål för revision än vad firmatecknar-
na anser 
  Instämmer ej Varken eller Instämmer helt Totalt 

Revisorer     

Observerat värde 3 9 24 36 

Firmatecknare     

Observerat värde 9 6 8 23 

Totalt 12 15 32 59 

1 cell (16,7 %) har förväntat värde <5     

 
Även för hypotes 10 visade Mann-Whitney Testet en signifikans på 0,005. Det innebär att det 
fanns en signifikant skillnad mellan gruppernas uppfattning. Således falsifierades inte (h10). 
 

Hypotes 11 (h11): Revisorerna anser i högre utsträckning att uppdragsbrevet inneburit 
ett tydliggörande av omfattningen av revisionen, inkl hänvisningar till tillämpliga lagar 
och föreskrifter m.m. än vad firmatecknarna anser. 

 
Fråga/Påstående: Uppdragsbrevet innebär ett tydliggörande av omfattningen av revi-
sionen, inkl hänvisningar till tillämpliga lagar och föreskrifter m.m. 

Tabell 5.11: Revisorerna anser i högre utsträckning att uppdragsbrevet inneburit ett tydliggö-
rande av omfattningen av revisionen, inkl hänvisningar till tillämpliga lagar och föreskrifter 
m.m. än vad firmatecknarna anser 
  Instämmer ej Varken eller Instämmer helt Totalt 

Revisorer     

Observerat värde 3 6 27 36 

Firmatecknare     

Observerat värde 9 8 6 23 

Totalt 12 14 33 59 

1 cell (16,7 %) har förväntat värde <5     

 
Precis som vid Mann-Whitney Testen av hypotes 9 och 10, visade testet av hypotes 11 att det 
fanns en signifikant skillnad mellan grupperna. Testet gav en signifikansnivå på 0,000, vilket 
innebar att (h11) inte falsifierades. 
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5.3.7 Inblick 

Hypotes 12 (h12): Revisorerna anser i högre utsträckning att uppdragsbrevet inneburit 
att företagen har fått en större inblick i revisionsuppdraget än vad firmatecknarna an-
ser. 

 
Tanken var att firmatecknarna känner fortfarande att revisorerna har ett informationsövertag 
och revisorerna ser det som så att företagen har fått ökad inblick i revisionsuppdraget p.g.a. 
uppdragsbrevet. 
 

Fråga/Påstående: Uppdragsbrevet innebär att klienten får större inblick i revisions-
uppdraget. 

Tabell 5.12: Revisorerna anser i högre utsträckning att uppdragsbrevet inneburit att företa-
gen har fått en större inblick i revisionsuppdraget än vad firmatecknarna anser 
  Instämmer ej Varken eller Instämmer helt Totalt 

Revisorer     

Observerat värde 15 13 8 36 

Firmatecknare     

Observerat värde 12 10 1 23 

Totalt 27 23 9 59 

1 cell (16,7 %) har förväntat värde <5     

 
Ett Mann-Whitney Test gjordes för att se signifikansen för (h12) och denna blev 0,192. Med 
en signifikansnivå på 0,192 så kunde det inte sägas att det skilde sig i uppfattningen mellan 
grupperna. En följd av detta var att hypotesen falsifierades. 

5.4 Koppling mellan analys och teori 

5.4.1 Har utbildningen om RS någon betydelse för uppfattningen? 

Olika revisorer har haft olika mycket utbildningstimmar om RS. I undersökningen har reviso-
rerna haft mellan 2-150 timmars utbildning om den nya revisionsstandarden. Föreställningen 
var att revisorer med många utbildningstimmar hade större uppfattning om uppdragsbrevets 
innebörd. Däremot visade hypotesprövningen att respondenternas svar inte motsvarade före-
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ställningen. Därmed tyder svaren på att revisorer med >40 utbildningstimmar inte skiljde sig i 
uppfattningen mot revisorer med <40 utbildningstimmar. 

5.4.2 Är kraven på uppdragsbrev realistiska? 

Enligt funderingen om kraven på uppdragsbrev är realistiska borde det skilja i uppfattning 
mellan revisorer och firmatecknare, då de innehar olika yrkesmässiga kunskaper och firma-
tecknare saknar utbildning om RS. Precis som hypotesprövningen visade så fanns det en sig-
nifikant skillnad i uppfattningen om kraven på uppdragsbrev är realistiska mellan revisorer 
och firmatecknare. Därmed kan det sägas att hypotesen bekräftades. 

5.4.3 Uppfattas RS´s rekommendationer som tillräckligt utförliga? 

Den nya revisionsstandarden innehåller många olika rekommendationer. Bl.a. hur uppdrags-
brevet skall utformas. Idén var att uppfattningen skiljde sig åt mellan revisorer och firmateck-
nare om RS´s rekommendationer var tillräckligt utförliga för hur ett uppdragsbrev skall ut-
formas. Hypotesprövningen förstärkte idén om att uppfattningen skiljde sig åt mellan reviso-
rer och firmatecknare. Alltså tyckte revisorerna att RS´s rekommendationer är tillräckligt ut-
förliga medan firmatecknarna hade den motsatta uppfattningen. 

5.4.4 Har uppdragsbrev lett till att missförstånd minskat? 

Avsikten med RS 210 är att redan innan revisionsuppdraget påbörjas skall villkoren för upp-
draget definiera i ett så kallat uppdragsbrev - detta för att undvika missförstånd. Tanken var 
att revisorerna ansåg att uppdragsbrevet inneburit att missförstånd med uppdraget minskat 
samtidigt som firmatecknarna inte såg det så. Vid hypotesprövningen styrktes tanken då den 
visade att det fanns skillnader mellan revisorer och firmatecknare och vad de ansåg om att 
uppdragsbrevet inneburit att missförstånd med uppdraget minskat. 

5.4.5 Har antalet år inom revisionsbranschen någon betydelse till hur positivt 

inställd man är till användningen av uppdragsbrev? 

Revisorerna i undersökningen hade allt från 7–51 års erfarenhet inom revisionsbranschen och 
där medianen var 22,5 år. Funderingen var att om revisorer med >22,5 år inom branschen 
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skulle vara mer positivt inställda till användningen av uppdragsbrev än revisorer med <22,5 år 
inom branschen. Hypotesprövningen visade dock att antalet år inom revisionsbranschen inte 
spelade någon roll för hur positivt inställd man var till användningen av uppdragsbrev. Såle-
des styrktes inte hypotesen. 

5.4.6 Spelar det någon roll om man får uppdragsbrev eller inte till hur positivt 

inställd man är till användningen av uppdragsbrev? 

Det finns både aktiebolag som får uppdragsbrev och de som inte får det. Tanken var därför att 
de firmatecknare som får uppdragsbrev skulle vara mer positivt inställda till användningen av 
uppdragsbrev än de firmatecknare som inte får något uppdragsbrev. Vid prövningen av hypo-
tesen visade det dock att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan firmatecknare som 
får uppdragsbrev och firmatecknare som inte får något uppdragsbrev i deras uppfattning om 
hur positivt inställd man är till användningen av uppdragsbrev 

5.4.7 Spelar det någon roll hur många anställda företaget har till hur positivt in-

ställd man är till användningen av uppdragsbrev? 

Av aktiebolagen som ingick i undersökningen varierade antalet anställda från 0 till 100 och 
medianen var 11 anställda. Tanken var därmed att firmatecknare som representerade ett före-
tag med >11 anställda skulle vara mer positivt inställda än firmatecknare som representerade 
ett företag med <11 anställda. Hypotesprövningen åskådliggjorde dock att så var det inte. Det 
fanns ingen signifikant skillnad mellan de med >11 anställda och de med <11 anställda, därav 
kunde det inte sägas att hypotesen stämde. 

5.4.8 Är man positivt inställd till användningen av uppdragsbrev? 

Hur ser egentligen revisorer och firmatecknare på användningen av uppdragsbrev - har man 
en positiv inställning? Idén var att revisorerna i högre utsträckning skulle vara positivt inställ-
da till användningen av uppdragsbrev än vad firmatecknarna skulle vara och hypotespröv-
ningen bekräftade denna idé, som visade att det fanns en signifikant skillnad mellan revisorers 
och firmatecknares inställning till användningen av uppdragsbrev. 
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5.4.9 Har uppdragsbrevet inneburit ett tydliggörande av syftet med revisionen? 

Ser revisorerna och firmatecknarna det som så att uppdragsbrevet inneburit ett tydliggörande 
av syftet med revisionen? Funderingen var att revisorerna gjorde det men att firmatecknarna 
däremot inte ansåg att det hade gjort det. Hypotesprövningen förstärkte funderingen då den 
visade att det fanns signifikant skillnad mellan revisorer och firmatecknare och hur de såg på 
om uppdragsbrevet inneburit ett tydliggörande av syftet med revisionen. 

5.4.10 Har uppdragsbrevet inneburit ett tydliggörande av företagsledningens an-

svar för det som är föremål för revision? 

När det gäller uppdragsbrevet så kan innehållet variera från klient till klient, men vissa princi-
piella punkter skall mer eller mindre finnas med. Bland annat skall det framgå vad som är 
företagsledningens ansvar för det som är föremål för revision. Teorin var att revisorerna ansåg 
i högre utsträckning än firmatecknarna att uppdragsbrevet inneburit ett tydliggörande av före-
tagsledningens ansvar. I hypotesprövningen som gjordes visade det sig att det fanns en signi-
fikant skillnad mellan revisorers och firmatecknares uppfattning. Revisorerna ansåg, i högre 
utsträckning än firmatecknare, att uppdragsbrevet har inneburit ett tydliggörande av företags-
ledningens ansvar för det som är föremål för revision. Med detta styrktes hypotesen. 

5.4.11 Har uppdragsbrevet inneburit ett tydliggörande av omfattningen av revi-

sionen? 

FAR beskriver i inledningen av RS 210 att syftet med uppdragsbrev är bland annat att det 
skall tydliggöra omfattningen av revisionen. Förväntan var att revisorerna skulle uppfatta, i 
högre utsträckning än firmatecknare, att uppdragsbrevet inneburit ett tydliggörande av om-
fattningen av revisionen. Hypotesprövningen visade på att revisorerna som ingick i undersök-
ningen ansåg att uppdragsbrevet inneburit ett tydliggörande av omfattningen av revisionen, 
medan firmatecknare hade den motsatta uppfattningen. Alltså kunde hypotesen styrkas. 
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5.4.12 Har uppdragsbrevet inneburit att företagen fått en större inblick i uppdra-

get? 

Med den nya revisionsstandarden har FAR som förhoppning att uppdragsbrevet skall fungera 
som stöd för revisorerna men även till företagsledningen när parterna ingår avtal om revision. 
I hypotesen antogs att revisorerna anser i högre utsträckning att uppdragsbrevet inneburit att 
företagen har fått en större inblick i revisionsuppdraget än vad firmatecknarna anser. Det vi-
sade sig att revisorernas uppfattning skiljde sig något från firmatecknares uppfattning, men 
inte i den grad att det kunde sägas att skillnaden var signifikant. Det innebar att hypotesen inte 
kunde styrkas. 

5.4.13 Dissonans 

Det förelåg en viss dissonans bland revisorerna respektive firmatecknarna som ingick i under-
sökningen. Deras dissonans kan ha inverkat på revisorerna och firmatecknarna när de tog 
ställning till de åtta hypoteser, i vilka en jämförelse mellan respondenternas uppfattningar 
gjordes. I nästan samtliga hypoteser fanns det en signifikant skillnad i uppfattningen med av-
seende på uppdragsbrevets innebörd. Dock kunde ingen signifikant skillnad påträffas i hypo-
tes 12. 
 
Införandet av RS och uppdragsbrev har tvingat både revisorerna och firmatecknarna att bilda 
sig en uppfattning. Om uppfattningen ställer sig i konflikt med deras tidigare beteende, upp-
fattning eller attityd, kan disharmoni ha uppstått, vilket ansågs vara fallet i undersökningen. 
 
Dissonansen som uppkommit bland revisorer och firmatecknare kan också ha berott på att 
samtliga revisorer som ingick i undersökningen hade genomgått någon form av utbildning om 
den nya revisionsstandarden. Bland firmatecknarna var det endast ett fåtal som hade genom-
gått någon utbildning och därmed fanns det stora skillnader i kunskap. 
 
I fyra av hypoteserna ställdes påstående mot olika bakgrundsvariabler för revisorer respektive 
firmatecknare. Tanken var att dessa bakgrundsvariabler skulle ha inverkan på de olika grup-
pernas uppfattning. När det gällde dessa påståenden, visade hypotesprövningen att ingen dis-
sonans uppstått inom grupperna. 
 

 
 
 

57 
 



Bjelkne, Eriksson, Sjölander 
Uppdragsbrev enligt den nya revisionsstandarden 
 

 
 

Slutligen kan det konstateras att det fanns skillnader i uppfattning mellan revisorerna och fir-
matecknarna i undersökningen. Dock kan inte deras uppfattning förklaras av de bakgrundsva-
riabler som ställdes upp i modellen (se 3.4 Modellutveckling). 

5.5 Kapitelsammanfattning 

Den totala svarsfrekvensen för undersökningen var 30,5 %. Svaren på påståendena presente-
ras i stapeldiagram och under varje sådant finns en kommentar till diagrammen. Detta efter-
följs av prövningen av de tolv hypoteserna. Mann-Whitney Test och Pearson chi-tvåtest har 
använts för att ta reda på om det fanns signifikanta skillnader mellan gruppernas uppfattning-
ar. Sju av de åtta hypoteserna där revisorers uppfattning ställdes mot firmatecknares uppfatt-
ning uppvisade signifikanta skillnader mellan grupperna. Däremot visade prövning av de fyra 
hypoteser där en bakgrundsvariabel för revisorer respektive firmatecknare ställdes mot ett 
påstående inga signifikanta skillnader. I det avslutande avsnittet utförs en återkoppling mellan 
analysen och teorin. Även en koppling till dissonansen tas upp. 
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6 AVSLUTNING 

 

I detta kapitel sammanfattas uppsatsen kort och det dras egna slutsatser i enlighet med upp-
satsens syfte. Slutligen presenteras förslag till fortsatt forskning. 
 

6.1 Avslutande diskussion 

Finns det en skillnad mellan revisorers och firmatecknares uppfattning med avseende på upp-
dragsbrevets innebörd? Just denna tanke är föremål för studien.  

6.1.1 Vad är innebörden med uppdragsbrev? 

Uppdragsbrevet återfinns i den nya revisionsstandarden som infördes i början av år 2004 och 
som behandlas ingående i RS 210. Innebörden är att definiera villkoren för uppdraget innan 
uppdraget påbörjas, allt för att undvika missförstånd om uppdraget och dess karaktär. Både 
revisorer och firmatecknare skall vara överens om uppdragsbrevets innehåll och skall under-
teckna brevet. 

6.1.2 Hur uppfattas uppdragsbrevet av revisorer och firmatecknare? 

Undersökningen visar att det finns skillnader mellan revisorer och firmatecknare i deras upp-
fattning om uppdragsbrev. Genom prövning av åtta påståenden, som ställdes till både reviso-
rer och firmatecknare, förstärktes föreställningen om att det föreligger skillnader. Det uppen-
barade sig att sju av åtta hypotesprövningar uppvisade en signifikans på en lägre nivå än 5 %. 
Utifrån detta blir slutsatsen att det finns tydliga skillnader mellan revisorers och firmateckna-
res uppfattning. 
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6.1.3 Vilka faktorer inverkar på uppfattningen? 

Faktorer som vi ansåg hade inverkan på revisorernas uppfattning var; ”Antal år inom revi-
sionsbranschen” och ”Antal utbildningstimmar om RS”. Dock visade prövningarna av dessa 
två bakgrundsvariabler, att de inte fanns någon signifikant påverkan på revisorernas uppfatt-
ning. Vi anser att detta beror på att revisorerna redan har så mycket yrkesmässig kunskap och 
erfarenhet, att antalet år inom revisionsbranschen inte har någon signifikant betydelse. Det 
kan förklaras med att revisorerna redan måste ha praktiserat ett antal år innan de uppnår de 
skyddade yrkestitlarna godkänd och auktoriserad. Att antalet utbildningstimmar inte har nå-
gon betydelse, kan förklaras med att revisorerna har lätt för att tillgodogöra sig utbildning om 
RS, oberoende av om de endast hade 2 eller 150 utbildningstimmar. 
 
Faktorer som vi ansåg hade inverkan på firmatecknarnas uppfattning var; ”Antal anställda” 
och ”Får eller inte får uppdragsbrev”. Precis som prövningarna ovan, visar inte heller dessa 
bakgrundsvariabler någon signifikant inverkan på firmatecknarnas uppfattning. Att antalet 
anställda inte har betydelse kan beror på att företagen är så små att de inte har någon ekono-
miavdelning eller någon person med kompetens om RS.  
 
Detta kan istället bero på att uppdragsbrevet inte varit allmänt känt under så lång tid för firma-
tecknarna. Det är även troligt att information från revisorn kan ha inflytande på firmatecknar-
nas uppfattning. 

6.2 Egna reflektioner 

Utifrån undersökningen, anser vi att det föreligger skillnader i uppfattningen om uppdrags-
brevet innebörd. Därför hävdar vi att huvudhypotesen; Revisorer respektive firmatecknare 
uppfattar uppdragsbrevets innebörd olika, beroende på deras olika preferenser, stämmer. 
Detta förstärks av det faktum att sju av åtta hypoteser uppvisar signifikanta skillnader i upp-
fattning mellan revisorerna och firmatecknarna. Dock uppvisar testen av de fyra hypoteserna 
där vi ställer ett påstående mot en bakgrundsvariabel för revisorer respektive firmatecknare 
inga signifikanta skillnader. Anledning till skillnader kan därför inte hänföras till de bak-
grundsvariblerna som ingick i undersökningen och som vi presenterat i modellen (se 3.4 Mo-
dellutveckling). Vi tror istället att skillnader bero på att revisionsstandarden är ny och att revi-
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sorer och firmatecknare därmed inte har funnit balans mellan uppdragsbrevets innebörd och 
dess användning/nytta. Revisorerna har mer kunskap, då rutiner och dokumentation för revi-
sion ligger nära till yrkesrollen. Härav blir uppfattningarna olika. 
 
För att halvera avståndet i uppfattningen anser vi att revisorerna ska ge tydligare information 
om uppdragsbrevet. Vi tror att uppdragsbrevet kommer att finnas bland samtliga aktiebolag 
inom några år. På så vis blir det mer allmänt accepterat och skillnaderna i uppfattning kan 
halveras. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Under uppsatsarbetets gång har idéer om fortsatt forskning dykt upp om att göra en totalun-
dersökning för att kunna generalisera resultatet. 
 
Man kan även titta närmare på andra bitar i den nya revisionsstandarden och studera hur dessa 
uppfattas av revisorer respektive firmatecknare. Det skulle även vara intressant att undersöka 
om uppdragsbrevet lett till minskat förväntningsgap, eftersom det bland annat är en förhopp-
ning som FAR har. 
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