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Förkortningslista 
 
ARPAnet                    Advanced Resparch Projects Agencie net 
ACL                            Audit Command Language 
ADB                           Automatisk databehandling 
B2B                            Business-to-business 
B2C                            Business-to-customer 
BFL                            Bokföringslagen 
CISA                          Certified Information Systems Auditor 
CISM                         Certified Information Systems Manager 
COBIT                       Control objectives for information and related Technology 
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ERP                           Enterprise Resource Planning 
FAR                           Föreningen Auktoriserade Revisorer 
HTML                        Hyper Text Markup Language 
ISACA                       Information Systems and Control Association 
ISACF                        Information Systems Audit and Control Foundation 
LIS                              Ledningssystem för informationssäkerhet 
IT                                Informationsteknologi 
IS                                Informationssystem 
RN                              Revisorsnämnden 
SOX                            Sarbanes Oxley Act 
SQL                            Structured Query Language 
TCP/IP                        Transport control protocol/internet protocol 
w.w.w                         World Wide Web  
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1 Inledning 
 
I detta inledande kapitel ger jag läsaren en förförståelse i det ämne som jag har valt att 
skriva om. Jag presenterar de frågeställningar som jag valt att inrikta min uppsats på samt 
syftet med arbetet, avslutningsvis åskådliggörs de avgränsningar som valts samt dispositionen 
av uppsatsen. 
 

1.1 Bakgrund 
Revision är en gammal företeelse i Sverige, den kom redan till under handelskompanierna 
under 1600-talet. Det uppstod redan på denna tid ett behov av att särskilda revisorer 
granskade företagens redovisning och förvaltning. Mycket har hänt under årens lopp och 1975 
så tillkom aktiebolagslagen, då infördes begreppet god revisionssed som innebär att 
revisionen utförs enligt en standardiserad metod en s.k. revisionsprocess. Revisionsprocessen 
beskriver hur revisionsarbetet går till från planeringsstadiet till slutprodukten av arbetet, den 
s.k. revisionsberättelsen. Den är den enda offentliga handlingen i revisionen.  
 
Vi lever i en föränderlig värld och i slutet på 1990-talet, så förändrades sättet att distribuera 
information mycket på grund av bl.a. Internet.  Nya sätt att handla varor och tjänster började i 
allt större utsträckning att ersätta det gamla sedvanliga sättet. Det talas om en 
marknadsrevolution som omfattar både den explosionsartade utvecklingen av 
informationsteknologi, globalisering av marknadsekonomin samt större investeringar i 
medarbetarnas kompetensutveckling. 
 
Den teknologiska utvecklingen som skett har bidragit till att företagen får ett allt större behov 
att effektivisera de gamla och omoderna affärssystemen till nyare och mer tekniska lösningar. 
Dagens affärssystem är gångbara för helt skilda företag och marknader. Dessa system 
innehåller en rad grundläggande funktioner såsom ekonomisk redovisning, fakturahantering, 
kundorderbehandling, produktionsplanering och personaladministration. På senare tid har 
även stöd för e-handel, logistik samt relationsmarknadsföring anpassats till systemen. 
 
IT-revolutionen har onekligen förändrat både vår vardag och på det sätt vi arbetar. Detta 
innebär att även revisorernas arbetsmiljö påverkas i takt med att omgivningen omkring 
förändras.  Revisionen påverkas av IT utvecklingen eftersom den får en allt större betydelse 
för företagen som de ska revidera. I samband med att företag ansluts till olika nätverk så blir 
kontroll, styrning och säkerhetsfrågor allt viktigare. Införandet av IT har medfört att 
pappersflödet i företagen har minskats, detta har lett till att manuella kontroller blivit 
resultatlösa. För att kontrollera informationen i systemen krävs idag istället inbyggda eller 
programmerade kontroller i större grad. Det viktiga i revisionsprocessen är att på ett tidigt 
stadium identifiera riskerna eftersom dessa utgör underlaget för bedömning av väsentlighet 
och risk för den fortsatta revisionen. Det som i stor utsträckning påverkar revisionsrisken och 
revisionens inriktning är ändringar i systemen och behörigheten till dessa.  

                  Kapitel 1 Inledning 
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1.2 Problemformulering 
I och med att företagen alltmer genomför affärsverksamhet på elektronisk väg ställer det ett 
större krav på den interna kontrollen och säkerheten i företagen.  Många av de 
pappersdokument som tidigare utgjorde giltiga handlingar existerar inte längre utan de ersätts 
alltmer av elektroniska dokument. Att implementera nya och moderna affärssystem är ett bra 
och nödvändigt konkurrensmedel för företagen idag, men det är också en dyr investering. 
Detta innebär att de företag som väljer att hänga med i denna utveckling och satsar på dessa 
affärssystem bör  vara införstådda på att affärssystemen kräver, både en kunskap hur de bör 
vara utformade och vilket behov som behövs för den egna verksamheten för att få bäst 
avkastning på denna investering.  
 
Med denna IT utveckling så ökar också de revisionella kraven i form av allt hårdare regler 
och lagar samt att revisionen måste utövas i enlighet med utökade principer för god intern 
kontroll och för att tillgodose bokföringslagens behov och krav på god redovisningssed.  
 
Eftersom en revisor har den centrala rollen i granskningen och i sitt arbete ansvarar för att de 
revisionella kraven efterlevs så ställs de inför en ny situation i sitt arbete på grund av denna IT 
utveckling.  Från flera håll inom näringslivet börjar det mer och mer efterfrågas att revisorer 
bör ha en högre kompetens och förståelse för hur IT systemen påverkar de finansiella 
rapporterna för att på bästa sätt kunna identifiera IT relaterade risker i revisionen.  
Så utgångspunkten för detta arbete är härmed att studera:  
 

• Hur revisorernas arbetssätt har förändrats på grund av IT-utvecklingen? Är det möjligt 
att en yrkesrevisor ska kunna vara expert inom alla områden eller har IT utvecklingen 
skapat ett behov för en ny yrkeskår s.k. IT revisorer? 

 
• Det verkar vara alltfler arbetsgivare som efterfrågar s.k. IT-revisorer, vad är en IT 

revisor? 
.  

• Är en IT-revision fristående eller ingår den i den traditionella revisionen? 
 

Uppsatsen vänder sig i första hand till personer med insikt i revisionsfrågor men för att även 
den oinvigde läsaren ska ha någon behållning förbereds läsaren genom en allmän bakgrund 
om ett affärssystems uppbyggnad och innebörd (kapitel 3). Jag har begränsat mig att bara 
skildra vad ett affärssystem är och hur det är uppbyggt. Inte fördjupat mig i vilket behov som 
behövs i en specifik bransch eller vilka kostnader ett affärssystem medför. 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att klarlägga hur IT-utvecklingen har förändrat företagens sätt att 
bedriva handel och hur detta i sin tur har påverkat revisorernas arbetssätt och metoder.  
 

             Kapitel 1-Inledning 
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1.4 Disposition 
För att tydliggöra strukturen i uppsatsen så beskriver jag kort vad de olika kapitlen framledes i 
uppsatsen kommer att behandla. 
 
Kapitel 2 – Metod 
Här beskriver jag varför jag just valde detta ämne samt vilket tillvägagångssätt 
och vilka metoder som jag har använt mig av. 
 
Kapitel 3 – Litteraturstudie 
Beskriver här efter att ha studerat litteraturen ämnet revision och dess process historiskt samt 
idag, ger en återblick av IT-utvecklingen och vad en IT revision är och hur den utförs för att 
avslutningsvis sammanfatta vad ett affärssystem innehåller. 
 
Kapitel 4 – Empiriska studier 
Min empiriska studie har jag genomfört genom telefonintervjuer med fyra externa IT 
revisorer och här i kapitel 4 så har jag att sammanfattat det viktigaste ur dessa intervjuer. 
 
Kapitel 5- Analys och slutsats 
I detta kapitel så har jag kopplat ihop litteraturstudien med de intervjuer som jag har gjort för 
att utifrån det avslutningsvis sammanfatta mina slutsatser.  
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2. Metod 
 
Här beskriver jag hur jag har gått tillväga för att fullfölja denna uppsats. Jag beskriver 
varför jag har valt att ta med de olika delarna i uppsatsen, samt hur jag har genomfört dem. 
Eftersom jag som uppsatsens författare till stor del kan ha påverkat studiens resultat tycker 
jag att det är viktigt att beskriva hur jag har gått tillväga i metod delen. För att påvisa varför 
jag gått tillväga på det sätt som jag har gjort och för att läsaren ska kunna bedöma resultatet 
av undersökningen efter detta. 

 

2.1 Ämnesval 
Uppslag till detta ämne fick jag genom en kurs som jag läste på distans på Mittuniversitetet.  
Kursen hette Affärsinformatik A, 5 poäng. 
 
Kursen omfattade: 

• Affärsföretagets IT-system, IT-utrustningar och IT-tillämpningar 
• Trender i aktuell IT-utveckling och deras affärspotential 
• IT revision och revisionshjälpmedel 
• Datasäkerhet 
• Värdering och kravställande i informationssystemsutveckling för företag 
 

2.2 Tillvägagångssätt 
Målsättningen med denna uppsats är att beskriva och skapa en förståelse för hur revisorernas 
arbetssätt har förändrats i revisionen på grund av den IT-utveckling som har skett. Jag har 
därför valt att använda mig av ett kvalitativt angreppssätt i den empiriska undersökningen. 
Detta har jag valt för att det ger en möjlighet till en mer djupgående och mångsidig 
beskrivning av det som har studerats. Ett annat alternativ som jag hade kunnat välja hade varit 
att använda ett kvantitativt angreppssätt. Detta angreppssätt gör det mer möjligt att dra 
generella slutsatser (Jensen.M, kvalitativa metoder 1991). Då jag inte hade för avsikt att göra 
en kvantitativ undersökning där jag skulle kunna dra generella slutsatser av det jag studerat 
behövde jag inte heller se till att urvalet gjordes slumpmässigt (Svenning, C, Metodboken 
2000.). Syftet med mitt urval var inte att det skulle vara representativt för hela 
målpopulationen. Mitt syfte var istället att hitta ett urval där respondenterna var villiga att dela 
med sig av sina åsikter kring hur de upplever förändringarna vad gällande revision och IT-
utvecklingen. 
 

                Kapitel 2-Metod 
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Med utgångspunkt från den teoretiska referensramen har jag bildat mig en uppfattning om 
själva ämnet samt utformat frågor till intervjuerna. För att från början hade jag mycket olika 
teorier och information om ämnet revision och intern kontroll, för att sedermera begränsa 
ämnet till IT-revision med mera karakteristiska frågor och teorier som kunde undersökas. 
Genom att intervjua erfarna externa revisorer kommer jag att göra en fördjupning i hur de 
upplever denna IT-utveckling. Via intervjuerna kommer primärdata att samlas in för att senare 
analyseras. Utifrån analysen kommer därefter slutsatser att dras, vilket kan uppfattas som en 
förklaring på de förhållanden som existerar. Detta händelseförlopp i undersökningen benämns 
som en induktiv metod  (Ericsson L-T m.fl Att utreda forska och rapportera, 1999). 
 
För att få en bakgrundsförståelse för den empiriska undersökningen och för att ge läsaren de 
förkunskaper som krävs samt att kunna tillgodogöra sig informationen i uppsatsens 
empiriavsnitt, har jag valt att inleda min uppsats med ett teoriavsnitt där viktig 
bakgrundsinformation i ämnet tas upp.  
 
I uppsatsens slutdiskussion knyts sedan den teorietiska delen ihop med den empiriska för att 
se om det som uppfattades i teoridelen stämmer överens med hur det ser ut i empiridelen. 
 
                                          Figur: 1 

 

  
                                         Källa: egen figur 

2.3 Teoriavsnittet 
Uppsatsens teoriavsnitt inleds med en historisk beskrivning om vad revision är och hur den 
ska utföras samt vad som ingår i begreppet revisionsverksamhet. Revision och revisorer styrs 
mycket utifrån lagar och regler så därefter tas de viktigaste lagarna upp som berör revisorn 
och revision. Sedan skildrar jag hur IT utvecklingen har sett ut historiskt, för att senare gå in 
på vad ett affärssystem är och vad som ingår samt varför dessa blir allt viktigare för företagen 
idag. Avslutningsvis så går jag igenom vad en IT revision är och varför den behövs idag för 
att avslutningsvis gå in på vad som krävs av dagens IT revisorer. 

TEORI EMPIRI 

ANALYS & SLUTSATS 
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2.4 Datainsamling 
Studiens teoridel bygger på sekundärdata, det vill säga data som redan samlats in av någon 
annan för något annat ändamål. Sekundärdata är bland annat lämplig att använda i början av 
undersökningsprocessen för att man ska kunna bygga upp en grundläggande kunskap och 
uppfattning för det som ska utredas. Ett annat skäl till att använda sig av sekundärdata är att 
informationen redan finns tillgänglig och gör att man på detta sätt kan spara både tid och 
pengar, istället för att all data som behövs för uppsatsen måste samlas in på nytt. 
Genom att studera sekundära ursprung kan man även hitta nya metoder för hur man bättre kan 
angripa den fråga man ska studera (Christensen, L. M fl. Marknadsundersökning, 2001). 
 
För att få en förståelse för de problem som finns kring IT-utvecklingen började jag att läsa 
artiklar på nätet och litteratur i ämnet. Datainsamlingen pågick sedan under hela uppsatsens 
gång, i takt med att jag upptäckte nya källor i ämnet. De artiklar som jag läst har jag framför 
allt funnit genom att söka på Internet. Litteraturen har jag funnit genom att söka på 
högskolans egen bibliotekskatalog Higgins och genom Libris som är en databas med litteratur 
från cirka 200 bibliotek runt om i Sverige. 
 
Det visade sig att det inte fanns så mycket litteratur skrivet i ämnet från Sverige, utan den 
mesta litteraturen finns skriven på engelska och härstammar från USA. Det fanns inte någon 
litteratur alls att tillgå om IT-revision på Högskolebiblioteket här i Gävle, så den litteratur som 
jag har använt mig av angående IT-revision har jag fjärrlånat från Jönköpings och Västerås 
Högskolor.   

2.5 Empiridelen 
Inför valet av hur jag skulle genomföra den empiriska undersökningen hade jag två olika 
lösningar. Den ena lösningen var att göra en enkät som därefter skulle skickas ut till ett stort 
antal revisorer. Detta tillvägagångssätt hade mynnat ut i att jag kunnat fråga flera revisorer om 
deras uppfattningar om IT-revision, vilket hade resulterat att jag i större utsträckning skulle ha 
haft möjlighet att kunna dra generella slutsatser. Nackdelen med att genomföra en enkät är 
dock att det inte är möjligt att få ta del av de kommentarer och reflektioner som 
respondenterna lämnar inom ämnesområdet. 
 
 Eftersom jag var mer intresserad av att få ta del av revisorernas åsikter och funderingar kring 
ämnet, än att kunna göra en undersökning där det varit möjligt att dra generella slutsatser 
valde jag att genomföra intervjuer med ett fåtal revisorer för att på så sätt få så omfattande 
information som möjligt (Svenning, C, Metodboken, 2000.). 
 

                Kapitel 2-Metod 
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Jag valde att göra halvstrukturerade intervjuer, vilket innebär att jag använde mig av ett 
frågeformulär (se bilaga 1) som jag följe, men jag lät inte frågorna förhindra respondenterna 
att komma med egna reflektioner och funderingar kring ämnet. Inga frågor hade fasta 
svarsalternativ. Genom att göra intervjuer med öppna svarsalternativ, så kallade 
ickestrukturerade svarsalternativ är möjligheten större att få svar som berör även sådant som 
man inte har frågat om i detalj, men som ändå kan vara intressant att ta del av (Christensen, L 
Marknadsundersökning, 2001). 
 
En svårighet med denna metod är att det kan vara svårt att jämföra informationen från 
respondenterna i och med att svaren kan bli väldigt olika. Jag valde denna metod trots det, 
därför att jag tror att det är den bästa metoden för att få en så nyanserad bild av det som ska 
studeras som möjligt. 
 

2.6 Urval av respondenter 
 Min avsikt från början var att intervjua revisorer genom personliga möten från de fyra största 
revisionsbyråerna i Gävle med snarlika kunder, både små och stora företag samt offentlig 
verksamhet och föreningar. Målet med dessa intervjuer var att undersöka om deras åsikter 
skilje sig åt angående arbetssätt eller om IT revision. Men efter att jag hade sökt upp dessa 
revisionsbyråer, så visade det sig att ingen av dessa byråer hade någon IT-revisor stationerad i 
Gävle. Vid behov så anlitades någon utifrån eller så fanns det tillgång till IT-revisorer vid 
deras större kontor i Stockholm. 
 
På grund av avsaknaden av IT-revisorer i Gävle, så fick jag ändra på min strategi angående 
intervjuerna. Från början var min avsikt att intervjua revisorerna genom personliga möten. 
Men detta skulle bli kostsamt, så med anledning av att hålla nere kostnaderna så blev alla 
respondenterna intervjuade via telefonintervju. 
 
Jag kontaktade respondenterna per telefon för att höra om de var intresserade av att ställa upp 
på en intervju. Genom att få tips på en del av revisionsbyråerna i Gävle som jag hade 
kontaktat och söka efter revisionsbyråer som hade IT-revisorer kopplade till sina kontor på 
Internet, fick jag fram vilka byråer som kunde vara aktuella att intervjua. Jag ville göra fyra 
intervjuer för min uppsats och ville därför gärna ha intervjuer med fyra stora byråer. 
Anledningen till att jag valde att intervjua fyra revisorer berodde till stor del på att jag hade 
begränsat med tid för att genomföra fler intervjuer,  samt att jag inte fick tag på fler 
respondenter som var villiga att ställa upp på en intervju.  
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Med anledning av detta så ville jag undersöka vad de stora byråerna hade för åsikt i frågan. Så 
jag valde att intervjua respondenter från stora revisionsbyråer i Sverige med snarlika kunder. 
Även om det inte finns möjlighet att dra några generella slutsatser när man genomför en 
undersökning med så pass få respondenter tyckte jag det var intressant att välja denna 
sammansättning av respondenter. En anledning till detta var för att se om det är möjligt att 
genom mitt urval kunna se snarlika tendenser genom att intervjua revisorer med snarlika 
förutsättningar i branschen. 

2.7 Genomförande av intervjuerna 
Efter att ha gjort urvalet av vilka respondenter som skulle intervjuas per telefon så gav jag 
dem en kort beskrivning med avsikten till min uppsats. Vi kom även överens om när det 
skulle passa dem att ställa upp på en intervju under de kommande veckorna (vecka 19-21). 
Respondenterna bestämde tid och datum när telefon intervjun skulle ske och samtliga ville ha 
intervjufrågorna mailade på förhand så att intervjun inte skulle bli alltför långdragen på grund 
av deras tidsbrist.  Jag frågade respondenterna om det gick bra att få återkomma om jag hade 
några följdfrågor och det var ok för alla. Två av respondenterna mailade det mesta av sina 
svar före intervjun på grund av att de hade fått en stor arbetsbörda, så dessa intervjuer 
fokuserade mest på de följdfrågor som jag hade och de fick jag svar på vid dessa tillfällen.  
 
Vid intervjuerna använde jag mig av en intervjumall (se bilaga 1) med öppna svarsalternativ. 
Målet med intervjuerna var att styra respondenterna så lite som möjligt i sina svar. Jag inledde 
intervjun med att ta reda på lite bakgrundsinformation om respondenterna, därefter ställde jag 
allmänna frågor om revision både den traditionella och om IT-revision, vad skiljer dessa åt 
angående arbetssätt och standarder? Avslutningsvis så frågade jag lite om vad de trodde om 
framtiden, om IT-revisorer behövs och om de trodde att behovet skulle öka och i så fall 
varför?. 
 
Efter varje mail och telefonsamtal skrev jag ut intervjuerna precis efter vad som sagts för att 
få en överblick av intervjuerna. Därefter sammanställde jag dem i en kortare version där jag 
tar upp det som jag tycker var det mest väsentliga som kom fram i intervjuerna. 
Sammanställningen återfinns i uppsatsens empiridel där varje respondents svar finns 
presenterat för att läsaren ska få en uppfattning om vad varje respondent svarat på frågorna.  

2.8 Analys och slutsats 
I uppsatsens avslutande kapitel jämför jag det som framkommit i uppsatsens teoridel med det 
som framkommit genom intervjuerna i den empiriska undersökningen. För att se om de 
intervjuade revisorerna arbetar på ett snarlikt sätt som har framkommit i uppsatsens 
teoriavsnitt. Slutligen förs en diskussion om de alltmer växande och komplexa datasystemen 
och om behovet av antalet IT-revisorer kommer att öka. 
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2.9 Tillförlitlighet och validitet 
Vid datainsamling bör man sträva efter att datan ska uppnå så hög tillförlighet och validitet 
som möjligt. Tillförlitligheten innebär att datan ska vara fri från systematiska felvariationer 
och validiteten innebär att källan ska mäta det den utger sig för att mäta (Eriksson, LT m.fl., 
Att utreda forska och rapportera, 1999). Vid en kvalitativ undersökning som denna är det 
främst tillförlitlighetsproblemet som bör uppmärksammas. Det beror på att man vid den 
kvalitativa undersökningsmetoden jämfört med den kvantitativa undersökningsmetoden inte 
har samma möjlighet till standardisering (Jensen, M, kvalitativa metoder, 1991).  
 
Tillförlitlighetsproblemet vid dessa undersökningar kan istället kompenseras att man vid 
kvalitativa undersökningar har en större möjlighet att få en hög validitet av undersökningen. 
Beroende på att man vid kvalitativa undersökningar har större möjlighet att få svar på just det 
man frågar om. Då kan man kan ställa flera frågor om samma ämne och göra fördjupningar 
för att få reda på det man frågar om och inget annat (ibid.). 
 
När det förekom någon oklarhet i intervjun vid någon fråga, så försökte jag att klargöra för 
respondenten vad jag menade med den frågan genom att antingen ställa frågan igen eller 
genom att formulera om frågan. Om respondenten lämnat ett oklart svar på mina frågor har 
jag försökt att ställa följfrågor som har gjort att jag fått tydlighet över vad respondenten menat 
med sitt svar. På detta sätt anser jag att validiteten i min uppsats ökat genom att jag fått de 
eller det svar på frågorna som jag ville ha svar på. För att respondenterna skulle svara så ärligt 
som möjligt på mina frågor lovade jag dem att de skulle få vara anonyma vid återgivandet av 
intervjuerna. 
 
Det som kan kritiseras i min empiriska undersökning är att jag bara valde att intervjua fyra 
revisorer. Det finns en risk att dessa fyra revisorer inte alls representerar populationens åsikter 
om IT-revision, vilket kan göra att resultatet av undersökningen till viss del inte stämmer 
överens med hur revisorer i allmänhet uppfattar detta. Vid intervjuer finns det även en risk för 
feltolkningar. Detta hade jag kunnat förhindra genom att spela in intervjuerna på band, så att 
det skulle kunna vara möjligt att höra intervjuerna flera gånger och på detta sätt minska 
riskerna för feltolkningar. Jag hade från början av min uppsats planerat att använda mig av en 
bandspelare vid intervjutillfällena. Men jag blev tvungen att ändra på min plan eftersom det 
inte fanns några IT-revisorer i Gävle. Jag utförde alla intervjuer per telefon och mail med 
revisorer på annan ort. Detta intervjusätt gjorde att det var omöjligt att använda sig av 
bandspelare. 

                   Kapitel 2-Metod 



 11

 
3. Litteraturstudie 
I den första delen i detta kapitel så skildrar jag begreppen revision och revisor historiskt samt 
i nutid och olika lagar och regler som styr dessa områden. I den andra delen så belyser jag 
vad en IT revisor/ IT-revision är samt varför den behövs för att avslutningsvis beskriva vad 
ett IT och affärssystem är och en del om dess uppbyggnad.   

3.1 Revision 
 
3.1.1 Historia 
Revision är en gammal företeelse i Sverige, den tillkom redan under handelskompanierna 
under 1600-talet. En regelbunden revision av svenska företag har kunnat spårats ända tillbaka 
till 1650-talet. Det finns en revisionsberättelse bevarad av Tjärhandelskompaniet från 1652. 
(FAR:s Revisionsbok 2002) 
 
I England så tog den industriella revolutionen fart under 1750- talet och det började satsas 
alltmer på storskaliga industrier och järnvägar, vilket krävde mycket kapital. Ägarna fick låna 
stora mängder pengar vilket i sin tur ledde till en allt större kapitalism med en separation 
mellan ägarskap och kontroll. För att garantera att rapporterna till aktieägarna blev korrekta så 
behövdes det en ny typ av extern kontroll. Eftersom företagen inte hade utvecklade 
kalkylsystem så resulterade detta i att redovisningen utvecklades och blev mer komplex under 
denna period. ( Mathews, Perera, Accounting theory & development, 1996). 
 
1899 så bildades Svenska revisors samfund (SRS). Sedermera så började den yrkesmässiga 
revisionsverksamheten att bedrivas. 1912 så började Svenska handelskammaren att 
auktorisera revisorer. Från begynnelsen så var kraven för att bli auktoriserad revisor högt 
ställda och kåren var till en början bara ett fåtal. (FAR:s Revisionsbok 2002) 
 
Kraven som ställdes på en auktoriserad revisor var: 

• minimiålder 25 år   
• kvalificerad handelshögskoleexamen 
• 3 års praktik i revision 
• förbud mot innehav av allmän eller enskild tjänst 
• övervakning skedde genom handelskammaren 

 
1923 så bildades föreningen för auktoriserade revisorer (FAR). En tidpunkt som var viktig för 
dem var antagandet av 1944 års aktiebolagslag infördes. Denna lag innebar att titeln 
auktoriserad revisor blev skyddad och börsnoterade aktiebolag med mer än 2 miljoner i 
aktiekapital blev tvungna att ha en auktoriserad revisor (ibid.) 
 
I aktiebolagslagen som kom till 1975 infördes begreppet god revisionssed. Detta innebär att 
revisionen genomförs enligt en standardiserad metod en s.k. revisionsprocess. 
Revisionsprocessen beskriver hur revisionsarbetet skall utföras från planeringsstadiet till 
slutprodukten som är den s.k. revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen är den offentliga 
handlingen i en revision.  (FAR: s revisionsbok 2004) 
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Det har hänt mycket på revisionsfronten i modern tid. Med anledning av de 
redovisningsskandaler som drabbade USA med Enron och WorldCom, har lagstiftare och 
politiker runt om i världen enats om att det behövs lagar eller regler som skall sätta upp 
tydliga gränser för hur revisorn ska förhålla sig till sina klienter. 
(http://www.handels.uu.se/Uppsatser/2004/Sarbanes.pdf).  
 
USA införde en lagstiftning år 2002 på grund av dessa redovisningsskandaler, denna lag går 
under namnet SOX (Sarbanes Oxley Act).  Avsikten med denna lag är att den skall återskapa 
förtroendet på kapitalmarknaden genom mer kontrollerade regler för bland annat den 
finansiella rapporteringen som företagen lämnar till marknaden. Från och med den 15 juli 
2005 så berörs även företag utanför USA och de som berörs är alla utländska företag som är 
registrerade på den amerikanska börsen. I Sverige så är det ett cirka femtontal företag som 
berörs (ibid). 
 
En förändring i Sverige och ett försök till att stävja detta problem var att införa en ny 
revisorslag med en stor förändring i och med en s.k. analysmodell. Syftet med denna modell 
är att den skall pröva revisorns opartiskhet och självständighet, samt definiera vad 
revisionsverksamhet är (FAR: s revisionsbok 2004.).  
 
3.1.2 Revisionens mål och syfte  
Målet med en revision är att yrkesgruppen revisorer kritiskt ska granska, bedöma och uttala 
sig om organisationens redovisning samt förvaltning. Det finns olika typer av revision t.ex. 
extern, intern, statlig, kommunal, miljörevision. En revision som blir allt mer aktuell är IT-
revision.  
 
En revision ska ge information om att: 

• Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen. 
• Resultat och balansräkning fastställs. 
• Att vinst ska disponeras enligt förslag i förvaltningsberättelsen. 
• Styrelseledamöter och VD beviljas ansvarsfrihet. (FAR:s revisionsbok 2002). 

 
Revisionens syfte är bland annat att den skall ge en garanti till alla intressenter både internt 
och externt.  Denna anledning bidrar till stor del att revisionen är en förutsättning för ett väl 
fungerande samhälle och näringsliv, då den skänker trovärdighet åt företagens finansiella 
ekonomi och ställning. Ordet revision kan delas upp i två delar vilket gör att vår grundsyn på 
revision är både historisk likväl som framtid. Begreppet vision kan förklaras som ”en tydlig 
bild av en önskad framtid”. Begreppet kan också ses som den mest övergripande och 
långsiktiga formen av mål. Begreppet RE är en utgångspunkt för att veta var man är och inse 
behovet av lärande, dvs. att se bakåt. Re-bakåt, Vision-framåt. Detta ger begreppet ReVision 
som består av båda dimensionerna. (Broberg m.fl. En praktisk handbok för revisorer i IF, BF 
& EF, 1998) 
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Det är många olika intressenter som har ett intresse och påverkas av revisionen, de som bland 
annat påverkas är: 
 
 
 
Figur: 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ägarna som vill ha avkastning på det kapital de satsat. I mindre företag har ägarna ofta själv 
full kontroll över verksamheten eftersom ägarna och styrelsen oftast är samma person. 
Aktieägare i större företag utgör sällan en del av företagsledningen, därmed måste de kunna 
lita på den information som förses till dem av ledningen. Aktieägarna fattar sina beslut utifrån 
ifrån denna information, därför är det viktigt för dem att denna information är rättvisande. En 
revisors bedömning kan vara avgörande för hur aktieägarna fattar sina beslut. 
(FAR:s revisionsbok 2002) 
 
Kreditgivare tillsammans med ägare satsar det kapital som krävs för att driva företaget, de vill 
ha ränta och säkerhet på det utlånade beloppet. Det väsentligaste intresset för kreditgivaren är 
kreditrisken. De tar med hjälp av informationen ställning till hur ett företag kommer att infria 
sina betalningsförpliktelser eftersom det ofta rör sig om mycket stora belopp. Revisionen ger 
en ökad säkerhet för kreditgivarna. 
 
Leverantörer levererar varor och tjänster till företag på kredit, de vill ha kunder som betalar i 
rätt tid. Revisionen bidrar till att kunna bedöma om företagskunden kommer att kunna klara 
av sina betalningsförpliktelser. Det ligger ett stort värde för leverantören att kunna se om 
framtida kunder redovisar en trovärdig ekonomisk information. I och med revisionen så får de 
en ökad säkerhet för detta.  
 
Kunder köper företagets produkter och är intresserade av en trovärdig information för att veta 
om företaget fortsättningsvis kommer att sköta sina leveranser. (FAR:s revisionsbok 2002). 

STAT OCH KOMMUN ÄGARE KREDITGIVARE 

LEVERANTÖRER FÖRETAGSLEDNING

/ STYRELSE 

ANSTÄLLDA KUNDER 

 

REVISION 

Källa: FARs revisionsbok, 1999 
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Anställda bidrar med sitt arbete och vill ha en bra lön för denna insats. De anställdas intresse 
för en trovärdig information ligger på det personliga planet, att de kan utläsa om företagets 
ekonomi tillåter om de får behålla sin anställning i framtiden. (FAR:s revisionsbok 2002). 
 
Styrelse och företagsledning bidrar med sina arbetsinsatser och vill ha lön för detta. 
Revisionen är till stor nytta för styrelse och företagsledare då revisorn informerar dem om 
dennes granskningar och synpunkter. Företagsledningen kan därför använda revisorn som en 
samtalspartner i olika ekonomiska frågor och få ett annat perspektiv på händelser som annars 
förmodligen inte skulle komma fram i företaget. 
 
Stat och kommun önskar att företagen fungerar samhällsekonomiskt, företagens resultat ligger 
till grund för skatter och avgifter, de skapar även sysselsättningstillfällen. Då staten givit 
företagen i uppgift att själva ansvara för skatteinbetalningen så medför granskningen att 
företagen sannolikt sköter den uppgiften, eftersom revisorn är skyldig att rapportera detta i sin 
revisionsberättelse om företagen inte sköter detta. (ibid.) 
 
3.1.3  Revisionens uppdelning 
I revisionen så granskas både företagens redovisning och förvaltning så revisionen delas upp i 
två olika delar, redovisningsrevision och förvaltningsrevision.  Redovisningsrevisionen är nog 
den del av revisionen som bäst stämmer överens med allmänhetens uppfattning om vad 
revision är, det är den delen som innefattar själva siffergranskningsarbetet. 
(Broberg m.fl. En praktisk handbok för revisorer i IF, BF & EF, 1998)  
 
Redovisningsrevisionen innebär att granska och bedöma räkenskaperna och årsredovisningen. 
Detta sker genom en så kallade siffergranskning utifrån risk och väsentlighet. Det finns två 
olika granskningsmetoder som vanligtvis används vid en redovisningsrevision och den ena 
innebär att man granskar den interna kontrollen över bokföring, medelsförvaltning samt 
bolagets ekonomiska förhållande. Den andra innebär granskning av resultat och balansposter 
en s.k. substansgranskning. Då redovisningsgranskning till stor det handlar om att granska 
väsentliga poster används substansgranskning mer allmänt än den andra granskningsmetoden. 
 
Förvaltningsrevisionens uppgift är att granska de krav som ställts på företagets VD och 
styrelse enligt aktiebolagslagen, årsredovisningslagen samt bolagsordningen är uppfyllda. 
För att kunna genomföra en förvaltningsrevision så bör revisorn ha god kännedom om vad 
som är styrelsens ansvar och vad som ingår i deras arbete (Ibid.) 
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3.1.4 Revisorns arbetsuppgifter   
Det förekommer en mängd olika meningar om vad som faller inom ramen för revisorns 
ansvar och den goda revisionsseden.  Att vara verksam som revisor innebär att man har tagit 
sig an ett förtroendeuppdrag och i och med detta bör man agera som en kompetent och 
oberoende person. Dessa krav förväntas uppfyllas för att den ekonomiska informationen som 
företagsledningen lämnar i samråd med revisorn ska vara så trovärdig som möjligt gentemot 
alla intressenter (Cassel 1996, Den reviderade revisorsrollen). 
 
En revisor väljs på företagets årsstämma och den valda revisorn kan vara allt från en 
lekmannarevisor i en mindre idrottsförening till en högkvalificerad revisor i ett stort 
internationellt företag. Titeln revisor är inte skyddad utan vem som helst kan kalla sig för det, 
däremot är det straffbart att utge sig för att vara en godkänd eller auktoriserad revisor. Dessa 
titlar är skyddade enligt lag. En revisor kan vara en lekmannarevisor utan formell utbildning 
till en högkvalificerad revisor. Men i ett aktiebolag så krävs det att revisorn skall ha en 
akademisk utbildning. (FAR:s revisionsbok 2002) 
 
 Detta innebär att en: 
 

• Godkänd revisor bör ha utbildning om 120 poäng, tre års praktik samt därefter erlägga 
en revisorsexamen hos tillsynsmyndigheten revisorsnämnden. 

• Auktoriserad revisor, krävs det en utbildning om 160 poäng, samt minst fem års 
praktik och därefter erlägga en högre revisorsexamen, vilket också sker hos 
revisorsnämnden (FAR:s revisionsbok 2002)  

3.2 Revisionsprocessen 
 
3.2.1 Väsentlighet och risk 
När revisorn fastställer vidden av sitt arbete är begreppen risk och väsentlighet vägledande. 
Revisorns arbete är inriktat på att upptäcka väsenliga fel i årsredovisningen. Dessa fel kan 
antingen uppstå genom oegentligheter som t.ex. förskingring, förfalskning eller genom 
oavsiktliga fel som tex. felräkningar eller felkonteringar.  
 
Vid granskningen av vad som är väsentligt spelar revisorns yrkesmässiga erfarenhet en stor 
roll. Den risk som revisorn utsätter sig för om han gör ett felaktigt uttalande i 
revisionsberättelsen kallas för en revisionsrisk.  
Denna risk kan delas in i: 
 
Inneboende risk 
Detta innebär en risk för väsentliga fel i redovisningen. Hög komplexitet vid värderingar, 
tillgångar som starkt påverkas av efterfrågan och teknologin medför att inneboende risken blir 
högre. (Broberg m.fl. En praktisk handbok för revisorer i IF, BF & EF, 1998) 
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Kontrollrisk  
En risk för att väsentliga fel i företagets interna kontroll inte upptäcks. Kontrollrisken 
påverkas av utformningen av företagets interna kontroll eftersom system inte kan vara hundra 
procent säkra. (Broberg m.fl. En praktisk handbok för revisorer i IF, BF & EF, 1998) 
 
Upptäcktsrisk 
Risk för att revisorns åtgärder inte identifierar väsentliga fel och missförhållanden. Denna risk 
har ett direkt samband med granskningens omfattning. 
 
Revisionsrisk kan även mätas genom att beräkna den i procent eller att ange den i en skala 
som låg, mellan eller hög risk. Om revisorn bestämmer sig för att lägga fram den i numerisk 
struktur kan denna revisionsrisk beräknas med hjälp av ekvationen enligt nedan: 
 
Figur 3: Ekvation för revisionsrisk 
 
 
Källa: Robertson, 7:th ed Auditing, 1993. 
 
3.2.2 God Sed 
Utförande av revision skall enligt Aktiebolagslagen ske i analogi med god revisionssed och 
god revisorssed. Begreppet god revisionssed är inte definierat i lagtexten utan ansvaret har 
istället lagts hos revisororganisationerna. Begreppen innefattar allt som har med revisorns 
arbete att göra som tex. granskning, uppförande samt rådgivning (Fant J-E, Revisorns roll - 
En komparativ studie m.m., 1994). 
 
God revisionssed En god revisionssed går att jämföra med god praxis bland erfarna revisorer 
och den utvecklas både av FAR och inom revisionsbyråerna. Den mest omfattande seden är 
revisionsprocessen som omfattar allt från planering av granskningen till det slutgiltiga 
resultatet som är revisionsberättelsen. God revisionssed är inte bara en rekommendation ifrån 
FAR, utan detta handlar i stor grad om vilken typ av kunskap och erfarenhet som revisorn har. 
Detta innebär att olika revisorer kan behandla samma fråga på olika sätt. 
 
God redovisningssed innebär normer för bokföring och bokslut. Denna sed är tänkt mer som 
en princip som revisorn kan följa om denne vill. 
 
God revisorssed innebär etiska regler för revisorn, dessa etiska regler skall tillämpas vid alla 
sorters uppdrag, alltså både revision och konsultuppdrag. Dessa regler innebär att revisorn 
skall uppträda opartiskt, självständigt och den viktigaste förutsättningen för en bra revision är 
tystnadsplikten (Ibid.). 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVISIONSRISK INNEBOENDERISK KONTROLLRISK UPPTÄCKTSRISK = * * 
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Slutförandefasen innebär att revisorn vid det här laget har planerat och genomfört själva 
granskningen. Nästa steg är att titta på helheten och bedöma, värdera samt att analysera 
årsredovisningen, VD samt styrelsens förvaltning av företaget. För att avslutningsvis 
rapportera revisionsarbetet s.k. revisionsberättelsen. Den är det själva målet för revisionen och 
det är den enda handlingen som är offentlig. (FAR:s revisionsbok 2004) 
 
Inom vissa uppdrag så krävs det att man använder sig av olika sorters expertis i 
revisionsarbetet. Detta kan t ex gälla ADB-specialister, skattespecialister, juridisk eller 
teknisk expertis m.m. Revisorns ansvar omfattar dock även specialisternas arbete vilket 
innebär att denne måste lämna direktiv för arbetet och förvissa sig om att deras 
specialistarbete är tillräckligt, för att revisorn skall kunna grunda sina ställningstaganden i 
revisionsberättelsen (Ibid.). 
 

3.3 Lagar som styr revisorer och revision 
 
3.3.1 Tillsynsmyndighet 
Revisorsnämnden (RN) är en tillsynsmyndighet för landets godkända och auktoriserade 
revisorer samt registrerade revisionsbolag. Denna myndighet grundades 1995 och tog då över 
revisorsfrågor från kommerskollegium som hade haft hand om detta sedan 1970-talet  
(FAR:s samlingsvolym 2002) 
 
Deras arbetsuppgift är att tillgodose samhällets behov av kvalificerade och oberoende externa 
revisorer och revisionsbolag samt säkerställa att dessa bedriver revisionsverksamhet av hög 
kvalitet och att de höga etiska kraven uppfylls .  
 
Det finns ett antal krav på hur revisorn skall uppträda och de tre viktigaste grundkraven är 
kompetens, opartiskhet och tystnadsplikt. Dessa krav regleras i aktiebolagslagen, 
revisorslagen, revisorsförordningen samt särskilda föreskrifter s.k. goda seder från 
revisorsnämnden och FAR. Författningarna innehåller bestämmelser om utbildning, 
examination och godkännande av revisorer, registrering av revisionsbolag samt bestämmelser 
om revisorers och revisionsbolags verksamhet och grundläggande regler om etik och 
oberoende (ibid.)  
 
Aktiebolagslagen 
De väsentligaste reglerna angående revision finns att tillgå i kapitel 10.  Innehållet i detta 
kapitel består av revisorns uppgifter, hur man utser en revisor, jäv och tystnadsplikt. För 
övriga företag som inte är aktiebolag, men som ändå är skyldiga att lämna en årsredovisning 
finns det en särskild revisionslag som reglerar kraven på revision, utformningen av 
bestämmelserna där följer aktiebolagslagens. (Ibid.) 
 
Revisorslagen 
Omfattar bestämmelser om godkännande och auktorisation av revisorer och om 
revisionsföretagens verksamhet samt revisorernas skyldigheter. Här finns även 
Revisorsnämndens disciplinära åtgärder att tillgängligt. (Ibid.) 
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En fara i revisorers arbete är att de kan bli skadeståndsskyldiga om de av uppsåt eller 
oaktsamhet orsakar skada för företagen eller aktieägarna. Företräds revisorn av en 
revisionsbyrå kan både revisorn och revisionsbyrån bli ersättningsskyldiga. Eftersom denna 
skadeståndskyldighet kan inträffa så måste revisorer och revisionsbyråer teckna en 
ansvarsförsäkring eller ställa en säkerhet hos Revisorsnämnden för eventuell 
ersättningsskyldighet som revisorn kan vålla vid ett uppdrag t ex vid förmögenhetsskada. 
(FAR:s samlingsvolym 2002). 
 
Revisorsförordningen 
Innehåller bestämmelser angående tillämpning av revisorslagen, som tex. utbildningskraven, 
ansökan om godkännande, auktorisation och registrering av revisionsbolag.  
(Ibid.) 
 
3.3.2 Den nya revisorslagen 
Den första januari 2002 så trädde en ny revisorslag ikraft. I denna nya lag finns det regler om 
godkännande och legitimation av revisorer och om revisorsnämndens tillsyn av revisorer. En 
viktig del i denna lag handlar om den s.k. analysmodellen. Denna modell innebär att en 
revisor skall avböja sig ett uppdrag när det finns omständigheter som kan rubba opartiskheten 
eller självständigheten för denne. Sverige är det första landet i världen som fastställer denna 
analysmodell enligt lag (SOU: 1999:43, oberoende, ägande och tillsyn i verksamhet). 
 

3.3.3 Sarbanes Oxley Act 
I USA har redovisningsskandalerna Enron och WorldCom lagt grunden för och tvingat fram 
hårdare redovisningskrav från de amerikanska lagstiftarna. På den amerikanska kongressens 
uppdrag och under ledning av upphovsmännen Paul Sarbane och Mike Oxley har ett förslag 
på en ny lag frambringats och den kallas the Sarbanes Oxley Act of 2002. Presidenten George 
W Bush signerade den 30 juli 2002 The Sarbanes Oxley Act som en ny lag i USA.  
(http://www.handels.uu.se/Uppsatser/2004/Sarbanes.pdf). 
 

Syftet med denna lag är att den ska återställa investerarnas förtroende för aktiemarknaden och 
garantera att innehållet i företagens finansiella rapportering och annan information som 
lämnas till aktiemarknaden inte har förvanskats utan att den överensstämmer med 
verkligheten . (Ibid. 
 

Denna lag får betydande konsekvenser på en rad områden för företagen i både USA samt runt 
om i världen. Lagen består av 11 sektioner och innehåller bestämmelser om allt från 
styrelsens ansvar till straffskalor. Det huvudsakliga innehållet i lagen är strängare krav på 
redovisning samt information till aktiemarknaden, högre krav på revisorers oberoende och 
högre krav på den interna kontrollen (ibid.). 
 

De hårdare reglarna avseende internkontrollen ställer ett högre krav på informationsprocesser 
och IT-system. Dessa ska kartläggas, dokumenteras och testas för att säkra den finansiella 
rapporteringen. Men tillämpningsföreskrifterna ger ingen tydlig vägledning i hur 
internkontrollen skall utarbetas för att leva upp till lagkraven, vilket kan resultera att företagen 
kommer att lägga ned betydande tid och resurser på att utforma internkontroll. Detta har lett 
till att det råder en viss ovisshet om lagens effektivitet och om kostnaden motsvaras av nyttan 
(ibid.).  
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Enligt en undersökning som har gjorts av ett Amerikanskt analysföretag visar det att 
anpassningen till SOX kommer att kosta företagen totalt 5,5 miljarder dollar varav en miljard 
för IT-investeringar (Wallström, Computer Sweden, IDG News, 2004). 
 

3.4  Revision av IT system 
 
3.4.1 Behovet av IT-revision 
Den snabba IT-utvecklingen har också påverkat revisionen. Historiskt så har revisorn haft 
möjlighet att granska alla dokument synligt och följa verifieringskedjan, vilket medför de 
dokument som gör att en transaktion kan spåras från själva källan till huvudboken och tvärs 
om. Förr såg revisorerna datorer som ett hjälpmedel för automatisk bokföring och brydde sig 
inte om hur själva bearbetningen gick till utan de fokuserade mest på indata och utdata. De 
kontroller som gjordes var att revisorerna jämförde manuella beräkningar med 
databehandlade. (Wilkinsson, Accounting Information Systems, 2000).  
 
Men de alltmer komplexa datorsystemen har lett till att revisorerna inte längre skriver ut de 
traditionella rapporter och dokument som är utmärkande för den traditionella revisionen, utan 
källdokumenten får numera lagras på optiska medium. Detta har inneburit att revisorerna har 
blivit tvungna att sätta sig in i hur dessa datorsystem fungerar för att klara av att genomföra 
sin granskning. Det som studeras ingående vid en IT revision är bearbetning, inmatning och 
programmerade kontroller. (ibid.).  
 
3.4.2 IT-revisor 
Att känna till och att kunna sätta sig in i systemen blir allt viktigare för att bland annat på så 
vis upptäcka brister och eventuella bedrägerier som har samband med datormissbruk. (Dykert, 
Lindberg, Elektroniska affärer Juridik och revision 1996).  
 
Det blir allt viktigare för revisorer i dag att anpassa och uppdatera sin sakkunskap avseende IT 
för att kunna revidera de alltmer komplexa och varierande affärssystemen som de möter i sitt 
arbete.  Målet med deras arbete är att genomföra olika riskanalyser och kontrollera så att 
datorns operativsystem, nätverk och databaser fungerar på ett tillfredsställande sätt.  
  
Vid revisionen så tar Revisorn  hänsyn till risk och väsentlighet i två nivåer, dels i 
årsredovisningen totalt samt inom varje balanspost eller transaktionstyp. 
En IT-revisor ska kunna bedöma med hjälp av kontrollgranskningar att: 
 

•  uppdateringar är fullständiga och riktiga samt att data lagras och bearbetas på ett 
betryggande sätt.  

• de kontroller som finns i systemet är tillräckliga och om systemets syfte nås.  
• det måste finnas tillräckliga kontroller i systemet för att säkerställa den validitet och 

riktighet av datan som utgör underlag för beslutsfattande. (Ibid.). 
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3.4.3 Certifiering av IT-revisorer. 
Denna certifiering utförs i Sverige av ISACA (Information System Audit and Control 
Association). ISACA är en internationell organisation med 38 000 medlemmar runt om i 
världen och i Sverige går organisationen under namnet ISACA Sweden Chapter. Målet med 
deras verksamhet är att förbättra medlemmarnas kunskap för att bemästra komplexa områden 
och öka kompetensen på grund av de lagar och standarder som berör ledning och styrning av 
IT som tex. Sarbanes Oxley Act, COBIT, ISO17799. (http://www.isaca.se/certifiering/CISA). 
 
Det finns två olika certifieringar beträffande dessa områden och de går under namnen  CISA 
och CISM. 
 
CISA 
Certifieringen benämns Certified Information System Auditor (CISA). Denna examen har 
genomförts sedan 1981. Den här certifieringen är enda examen i sitt slag globalt inom dessa 
områden. Värdet av att ha en CISA examen har ökat i Sverige under de senaste åren. Det blir 
allt vanligare att arbetsgivarna anger denna certifiering som en önskad merit vid rekrytering 
av IT-revisorer eller informationssäkerhetsexperter.  
 
Kraven för att få bli certifierad är revisorn under de senaste tio åren har minst fem års 
arbetslivserfarenhet inom IT revision eller IT säkerhet. Vid examen ska man ha 75 % rätt på 
200 flervalsfrågor.  De som är certifierade måste varje år påvisa att de är aktiva och 
vidareutbilda sig för att få behålla sin certifiering. Dessa krav gör att certifieringen har nått en 
allt högre status på marknaden. (Ibid.) 
 
CISM 
CISM står för Certified Information Security Manager och denna certifiering kom till år 2003. 
Denna certifiering vänder sig till informationssäkerhetschefer och andra som har en ledande 
roll inom IT-säkerhet.  Denna certifiering har väckt ett stort intresse sedan den lanserades 
2003 och cirka 5 000 personer har certifierat sig runt om i världen. CISM är en affärorienterad 
certifiering och fokuserar på hantering av informationsrisker angående ledningsfrågor och 
administrativa och tekniska säkerhetsåtgärder. 
 
Kraven för att bli en certifierad CISM är samma krav på examination och dokumenterad 
arbetslivserfarenhet som vid CISA. Men för att få behålla denna certifiering så krävs det att 
man under varje treårsperiod, redovisar 120 timmars kompetensutveckling. 
 ( http://www.isaca.se/certifiering/CISM). 
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3.4.4 IT-revisionsprocessen 
Vid en kontroll av ett IT-system är det viktigast att granska den interna kontrollen och 
säkerheten. Revisorn ska försäkra sig om att informationen som systemen hanterar är 
fullständiga, korrekta och attesterade. För att kunna utföra denna bedömning ska revisorn 
utreda och verifiera de manuella och programmerade kontrollerna i systemet. 
Kontrollerna skall vara så pass pålitliga, att de kan ge företagsledningarna ett förtroende att 
den framställda datan är tillförlitlig och att programmen bearbetar posterna korrekt. 
(Dykert, Lindberg, Elektroniska affärer- Juridik och revision, 1996). 
 
 I processen är det även viktigt att se över så att personalen följer de riktlinjer som finns 
angående intern kontroll med säkerhet, backup och de rutiner som finns för att förhindra att 
data ändras eller försvinner. (Hickman J, Practial IT auditing, 1999) 
 
3.4.5 Intern kontroll 
Intern kontroll är en process inom hela organisationen där företagets styrelse, ledning och 
annan personal arbetar fram en rimlig säkerhet så att företagets mål uppnås på följande 
områden: (FAR, Testa den interna kontrollen och redovisningen, 2000). 
    

• verksamhetens mål och effektivitet 
• tillförlitlighet i den ekonomiska rapporteringen 
• Att tillämpliga lagar och förordningar efterlevs  

 
God intern kontroll uppnås genom en kombination av generella kontroller och olika typer av 
kontrollmoment som finns inlagda i system och i övriga rutiner. I den interna kontrollen ingår 
att ansvars och arbetsfördelning är genomtänkta och fungerar. Attest och rapporteringssystem 
måste vara ändamålsenliga. En transaktion kan inte skötas av en person genom hela 
transaktionsledet. Det finns både oavsiktliga och avsiktliga fel och de oavsiktliga är ofta 
lättare att upptäcka med en god intern kontroll.  För att förhindra de avsiktliga felen krävs en 
genomtänkt strategi för ansvarsfördelning och kontroll. Ju mer komplexa affärssystemen blir, 
desto fler möjligheter bör finnas för att de avsiktliga felen skall upptäckas med en god intern 
kontroll. (Ibid.) 
 
Ett bra system för intern kontroll motverkar att fel som görs upptäcks i tid och rättas till. Detta 
bildar sedan ett underlag för ekonomiska rapporter som är en del av de beslutsunderlag som 
företagsledningen använder sig av. Den interna kontrollen kan delas in i , generella kontroller, 
systemorienterade och applikationskontroller. 
 
Generella kontroller 
Dessa kontroller avser i huvudsak till att säkerställa att policys, kontroller och dokument som 
finns i den övergripande interna kontrollen följs. Revisorn kontrollerar att dessa stöds av de 
befintliga IT-funktionerna i systemet.  Till detta område hör också att ha en fungerande 
förvaltningsorganisation för drift, underhåll samt vidareutveckling av systemen. En form av 
dokumentgranskning som revisorn genomför är att denne kontrollerar fellistor över 
omatchade poster för att säkerställa att manuella kontroller har utförts. (ibid.) 
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Systemorienterade kontroller 
Avser en kombination av programmerade och manuella kontroller. Kontrollerna skall 
garantera att transaktionerna hanteras korrekt i systemen, ett sätt att pröva detta är att följa en 
transaktion genom hela kedjan, ett s.k. ”walk-through test”. 
I dessa systemorienterade kontroller ingår granskningar som är av betydelse både för de 
externa och interna kraven. En metod för att utföra detta är att göra en så kallad riskanalys. 
Denna riskanalys fastställer de kontroll- och säkerhetskrav som anses föreligga. 
(FAR, Testa den interna kontrollen och redovisningen, 2000). 
 
Applikationskontroller 
Dessa kontroller är relaterade till speciella applikationer eller transaktioner.  Kontrollerna är 
till för att säkerställa integritet, fullständighet samt att korrekt data matas in, bearbetas och 
framställs i datorsystemet. (Ibid.).  
 
Applikationskontrollerna kan i sin tur delas in i tre grupper:  
(Jordan 1999, Handbook of IT-Auditing, 2000). 
 
Indatakontroller 
Dessa kontroller är till för att säkerställa att datan är korrekt innan den läggs in i huvudflödet. 
Målet med denna kontroll är att den ska upptäcka dubbla eller ofullständiga transaktioner 
(ibid.). 
 

Bearbetsningskontroller 
De ska försäkra att redovisningen är riktigt sammanställd och fullkomlig. De fel som ska 
rapporteras är fel i transaktionsfiler och uppdateringsfel. 
 

Utdatakontroller 
Är till för att garantera att resultat rapporterna stämmer överens med indata. Om det finns 
konfidentiell information i företaget bör det även finnas kontroller som förhindrar att denna 
information hamnar i orätta händer. 
 

Revisorn kan testa datorsystemen för att kontrollera och samla in bevis som kan säkerställa att 
revisionsmålen uppfylls. Denne kan även kontrollera om det förekommer några fel i 
balanserna eller på några andra data i systemet genom en så kallad substansgranskning. En 
substansgranskning innebär också att identifiera samt utvärdera de redovisningsprinciper som 
företaget använder sig av. (Ibid.) 
 
Vid substansgranskning så kan revisorn använda sig endera av metoden, att granska kring 
datorn eller med hjälp av datorn: 
 

Granskning kring datorn 
Detta kan omfatta allt ifrån enkla jämförelser till komplexa analyser. Man jämför bland annat 
redovisade siffror och nyckeltal från tidigare år eller med andra företag i samma bransch. 
Denna utdatas trovärdighet fastställs genom att jämföra dessa med manuella beräkningar. 
 
Granskning med hjälp av datorn 
Denna metod innebär att revisorn använder sig av specialdesignade analysprogram. Revisorn 
kan med hjälp av dessa verktyg spåra gamla lagerposter, jämföra filer analysera reskontra 
samt utföra beräkningar. (Ibid.).  
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3.4.6 IT säkerhet  
Syftet med informationssäkerhet är att skydda organisationens information mot olika hot och 
att ha en viss nivå av sekretess inom organisationen mellan olika avdelningar. Detta har inte 
förändrats historiskt, men skillnaden i dag är att hoten har blivit otydligare, angriparen 
behöver inte idag vara på samma plats som informationen lagras. En större risk idag är 
dessutom att alltmer information lagras på samma ställe i s.k. databaser.  
(Stadskontoret, handbok i IT-säkerhet, 1998) 
 
IT-säkerheten har fått en ökad betydelse för företagen idag och en anledning till det är de allt 
mer sammansatta datorsystemen. Det är viktigt idag att företagen ser över de risker som kan 
påverka dem och identifiera de mest förekommande hoten mot deras hård, mjukvara och 
information.  
De vanligaste hot som företag råkar ut för är:  

• riktade hot, som innebär datorintrång, industrispionage. 
• Oriktade hot, som kan vara slumpmässiga intrång av så kallade hackers 
• Olyckor, både internt och externt som t ex strömavbrott, jordbävning. 

 
Målet med informationssäkerhet är att säkra och skydda organisationers information mot 
oavsiktliga och uppsåtliga ändringar samt obehöriga intrång. Informationssäkerhet brukar 
benämnas som: 
 

• Tillgänglighet 
• Riktighet 
• Sekretess 

 
Dessa faktorer är viktiga för företagen. För om man förlorar kritisk affärsinformation så kan 
det innebära en skillnad mellan vinst och förlust eller t.o.m. att företagets rykte och 
konkurrensförmåga förstörs. (Ibid.) 
 
3.4.7 Standardverktyg för internkontroll och IT-Säkerhet 
För att uppnå en bra informationssäkerhet kan företag använda sig av en standard för att på så 
vis få en bättre struktur på företagets säkerhetsarbete. (Ibid.) 
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De vanligt förekommande IT-standarderna i dag är: 
(Stadskontoret, handbok i IT-säkerhet, 1998) 
 
Ledningssystem för informationssäkerhet – SS 62 77 99 
Denna standard kommer ursprungligen från England och går under benämningen BS17799, 
den är internationellt accepterad och har i Sverige översatts till LIS, SS62 77 99. 
Syftet med denna standard är att den ska utgöra grunden för företagets informationssäkerhet 
samt underlätta för företag och organisationer att kommunicera, ta del av samt utnyttja 
gemensam information. Denna standard är avsedd för situationer där informationssystem 
utnyttjas inom handel och industri av både små och stora företag  
Standarden är indelad i tio olika grupper och innefattar: 
 

• Säkerhetspolicy  
• Säkerhetsorganisation. 
• Klassificering och kontroll av tillgångar. 
• Personal och säkerhet. 
• Fysisk och miljörelaterad säkerhet. 
• Styrning, kommunikation och drift 
• Styrning av åtkomst 
• Systemutveckling och underhåll 
• Avbrottsplanering 
• Efterlevnad, kontroll och revision. 

 
COBIT 
Den här standarden har utvecklats av Information systems audit and Control Foundation 
(ISACF). Syftet med denna standard, är att den ska utgöra ett ramverk för allmänt accepterade 
principer för IT kontroller och säkerhet. Den ska underlätta för företagsledningar att avgöra 
vilken nivå av risk som är acceptabel och den kan också tjäna som en checklista för att 
kontrollera om företaget har täckt in alla viktiga kontrollområden i sitt säkerhetsarbete.  
Denna standard anses som ett fullgott verktyg vid revidering av den interna kontrollen för 
revisorer samt att de även kan använda sig av denna standard vid rådgivning angående IT-
säkerhet (http://www.isaca.se). 
 
Denna standard delas in i fyra olika områden: 
 

• Planering och organisation – detta innebär att ledningen ska utvärdera hur IT på bästa 
sätt kan bidra till att nå företagets övergripande affärsmål. 

• Förvärv och implementering – innebär att företaget ska se över sin IT strategi och 
finna lämpliga IT lösningar. 

• Leverans och support – innebär att användarna ska utbildas och systemet ska upprätta 
säkerheten och incidenter ska utredas. 

• Övervakning – IT processerna ska regelbundet utvärderas så att de överensstämmer 
med strategier och de mål som ledningen har satt upp för verksamheten (Ibid.). 
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Figur 4. 
 

 
 
Källa: Stadskontoret, handbok i IT-säkerhet, 1998 
 
3.4.8 Lagar och regler som påverkar IT revisor/revision 
I propositionen till en ny bokföringslag 1998/99:130 så bedömdes det att lagen främst skulle 
tillvarata intressenternas och det allmännas intresse. Men regeringen var av den mening att 
den senaste tidens IT-utveckling har lett till att det inte allmänt kan påstås att en 
pappersbaserad handling är bättre ur ett säkerhetsperspektiv än en elektroniskt lagrad sådan.  
(Den nya redovisningslagstiftningen med förarbeten, 2000). 
 
Denna åsikt från regeringshåll har lett till att bestämmelsen i bokföringslagen angående krav 
på varannanlänkprincipen har slopats. Den här principen krävde att verifikation och 
grundbokföring inte samtidigt fick bestå av en maskinläsbarhandling. Ett annat skäl till att 
varannanlänkprincipen slopades var att en IT-revision, anses vara mer effektiv om den 
elektroniskt lagrade verifieringskedjan är obruten. Så länge informationen finns lagrad lätt 
åtkomligt och i varaktig form inom Sveriges gränser så är det idag tillåtet för organisationer  
att lagra denna på maskinläsbart medium (Ibid.) 
 
Bokföringslagen kapitel 5: 11§. Angående systemdokumentation, behandlingshistorik 
Företaget ska upprätta sådana beskrivningar över bokföringssystemets organisation och 
uppbyggnad som behövs för att ge en överblick över systemet. De ska även upprätta sådana 
beskrivningar över genomförda bearbetningar inom systemet som gör det möjligt att utan 
svårighet följa och förstå de enskilda bokföringsposternas behandling. Om företaget har flera 
separata bokföringar så ska det framgå av systemdokumentationen för varje bokföring var 
uppgifterna ur övriga bokföringar kan fås. (Ibid.) 
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Bokföringslagen kapitel 7:1§. Former för bevarande 
Räkenskapsinformation ska bevaras i: 

1. vanlig läsbar form (dokument) 
2. mikroskrift som kan läsas med förstoringshjälpmedel eller 

annan form som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt 
hjälpmedel (maskinläsbart medium). (Den nya redovisningslagstiftningen med förarbeten, 
2000). 

3. Dokument, mikroskrift och maskinläsbart medium med räkenskapsinformation som 
företaget har tagit emot från någon annan ska bevaras i det skick materialet hade när 
det kom till företaget. Dokument, mikroskrift och maskinläsbart medium med 
räkenskapsinformation som företaget självt har upprättat ska bevaras i det skick 
materialet fick när räkenskapsinformation sammanställdes.  

4.  
Bokföringslagen kapitel 7:2§ Tid och plats för förvaring 
Dokument, mikroskrift och maskinläsbara medier som används för att bevara 
räkenskapsinformation ska vara varaktiga och lätt åtkomliga. De ska bevaras fram till och 
med det tionde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. De ska 
förvaras i Sverige i ordnat skick och på betryggande och överskådligt sätt. Maskinutrustning 
och system som behövs för att presentera räkenskapsinformationen i den form som anges i 1 § 
första stycket 1 eller ska hållas tillgängliga i Sverige under hela den tid som anges i första 
stycket. 
 
Bokföringslagen kapitel 7:5 §  
Förvaring av dokument m.m. som hör till en filial utomlands 
Bestämmelserna i 2§ om förvaring i Sverige gäller inte dokument, mikroskrift, maskinläsbara 
medier, utrustning och system som avser verksamhet som företaget bedriver genom en filial 
utomlands, om företaget är bokföringsskyldigt i det landet (ibid.).  
 
3.5 IT och dess utveckling 
 
Den historiska tidens Automatiska databehandling (ADB) var ett sätt att automatisera de 
befintliga rutinerna som fanns. ADB hade för avsikt i första hand att ersätta mänskligt arbete 
med styrka från datorer för att på så vis kunna kostnadseffektivisera verksamheter. Men det 
visade sig att många datasystem blev för komplexa eftersom en fullständig automatisering 
innebar att man bör kunna hantera olika undantagsfall. Från denna automatisering så gick 
utvecklingen mer till att titta på specifika effektiviseringar, man tittade på samspelet mellan 
dator och människa för att kunna undersöka hur saker kunde göras snabbare  
(Wiktorin L Systemutveckling under 2000-talet,1998). 
 
I de tidiga datasystemen så var in och utmatningsdelen rätt så primitiva. Man använde sig av 
hålkort för indata och skrev utdata på radskrivare. I dag så har man persondatorer som kan 
både arbeta självständigt eller vara uppkopplade i nätverk. Inmatningen kan ske på flera olika 
sätt t.ex. genom tangentbordet, mus eller röststyrning och man kan skåda resultatet på 
bildskärmen med högt utvecklat ljud och grafik. Systemen idag består i huvudsak av en enkel 
grundstruktur innehållande tre delar: presentation, bearbetning samt datalagring som har 
förändrats från enkla filer via hierarkiska datastrukturer till dagens tabellstrukturerade 
relationsdatabaser. (Ibid.) 
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Den stora förändringen vad gällande relationsdatabaser kom under 1980-talet och en stor 
anledning till det var ett sorts sökspråk som heter SQL (Structured Query Language), detta 
förenklade programeringsarbetet i stor omfattning (Wiktorin L Systemutveckling under 2000-
talet,1998). 
 
3.5.1 Internet 
Internet är ingen ny företeelse utan det skapades i slutet av 1960-talet. Det har sitt ursprung i 
U. S. Defence Departments Advanced Research Projekts Agency och kallades ARPAnet. 
Detta spred sig vidare till de amerikanska universiteten som hade några få och väldigt 
begränsade mål för detta lilla experiment. Det fanns inget vinstintresse från början med 
Internet, utan ursprungsidén för ARPAnet var att utnyttja datakraft via nätverk mellan olika 
länder.(Norton P, Inside the PC, 1996). 
 
Det fanns bland annat ett samarbete mellan universitet i Kalifornien, USA och Uppsala. 
Studenterna utnyttjade tidsskillnaden mellan länderna. Detta innebar att om man på 
universitetet i Kalifornien ville utföra ett arbete på en dator,  men alla var upptagna var det 
möjligt att via detta ARPAnet, sända information till Uppsala Universitet där det på grund av 
tidsskillnaden var natt och ingen använde dessa datorer. I slutet på 1960-talet så fanns det 
begränsat med datorer och ändå mer begränsat med prestanda. Därför såg man en möjlighet 
att fördela de resurser man hade att tillgå på detta sätt (Ibid.). 
 
3.5.2 E-handel 
I slutet på 1900-talet, så förändrades sättet att distribuera information på grund av Internet. 
World Wide Web (www) kunde betjäna människor med att utföra beställningar, läsa 
information och sända information dygnet runt. Detta gjorde att Internet snabbt utvecklades 
till en ny och stor kommersiell marknadsplats. (Norton P, Inside the Pc,1996). 
 
Detta sätt att köpa olika varor och tjänster via w.w.w började i allt större utsträckning att 
ersätta det gamla traditionella sättet. Detta nya sätt att genomföra denna handel ses som en 
marknadsrevolution och täcker både utvecklingen av informationsteknologin, globalisering av 
marknadsekonomin och investeringar i medarbetarnas kompetensutveckling. 
 
Utvecklingen av e-handeln verkar idag ha blivit en allt viktigare och större konkurrensstrategi 
där företag kan skapa affärsmässiga fördelar och därigenom kunna generera större kundnytta 
till en lägre kostnad och uppnå effektiviseringar. Detta kan även innebära en strategisk 
betydelse för företagen att vinna marknadsandelar av sina konkurrenter. E-handel kan delas 
upp i två olika delar, en så kallad business-to-business (B2B) som innebär handel företag 
emellan och business-to-customer (B2C) som innebär handel mellan företag och kund. (Ibid.). 
 
B2B, e-handel är en naturlig förlängning av den informativa infrastrukturen inom 
commersiella organisationer. Det innefattar ur säljarens perspektiv, att man tillhandahåller 
hela affärsprocessen från marknadsföring före köp till försäljning och support efter köp. De 
har genom detta sänkt sina omkostnader på alla nivåer, detta har bland annat lett till en 
plattare organisationsstruktur och decentraliserad styrning. Systemet är både tidsbesparande 
och kostnadseffektivt. Genom att använda datorer och elektroniska nätverk kan företaget 
skapa sig stora fördelar, både i sin egen organisation samt i kundorienterade verksamheter. 
(Beynon-Davies P, Information system,2002). 
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Affärsstrategin för B2C, e-handel sker genom beställning utav företagens varor via Internet. 
Kunderna använder Internet för att hitta och välja de varor som de är intresserade av. Kunden 
beställer varan, företagen tar emot beställningen och beställer i sin tur från leverantören som 
sänder varan direkt till kunden. Företagen behöver alltså inte ens ta på varan, hålla med lager, 
butik eller butikspersonal, dessutom är det mycket av det administrativa arbetet automatiserat. 
Företagen kan genom att använda sig av denna IT teknologi vara en kostnadseffektiv liten 
slimmad organisation, som dessutom samtidigt har hela världen som kund. (Beynon-Davies P, 
Information system,2002). 
 
3.5.3 Affärssystem – Företagens IT hjälpmedel 
Ett affärssystem är en programvara som används för att stödja eller styra flera av ett företags 
processer. Affärssystemet stödjer eller styr processer från minst tre funktionsområden. De tre 
stora funktionsområdena är försäljning och logistik, tjänster och ekonomi. Huvuduppgiften 
för ett affärssystem är att försöka få fram information så snabbt som möjligt samt att kunna 
informera om vad som sker inom företaget och dess nära omvärld ( Samuelsson L 
Controllerhandboken 2001). 
 

De moderna affärssystemen är uppbyggda i moduler, där köparen själv kan bestämma vilken 
funktionalitet denne strävar efter. Denna funktions och moduls uppbyggnad gör att ett 
modernt affärssystem blir mycket flexibelt. Dessa moduler är integrerbara även efter det att 
systemet är implementerat hos köparen, vilket innebär att systemet går att bygga ut om 
köparens behov skulle förändras. Totalt så finns det ett hundratals affärssystem att välja 
mellan på den svenska marknaden idag. Alla affärssystemen har idag ett basutbud som 
innehåller de vanligaste grundläggande administrativa uppgifterna. Detta basutbud kan 
användas av i stort sett alla företag, oberoende av bransch (Ibid.).  
 
Varianter av affärssystem  
Affärssystemen kan ha fler än tre funktionsområden.  Men dessa uppmärksammas inte i och 
med att det kan vara svårt att motivera webbkopplingar till en del av dessa funktionsområden.  
Ju fler moduler som sedan inkluderas, desto mer branschspecifikt blir affärssystemet.  
 
Det finns idag olika varianter av affärssystem. Dessa kan delas upp i tre olika varianter: 
 

• Totalintegrerade affärssystem ERP (Enterprise Resource Planning). ERP-system 
används ofta synonymt med affärssystem, detta innebär att företagets alla 
verksamheter integreras i ett enda system. Detta leder till att företaget inte behöver 
använda flera system och behöver inte anpassa dessa till varandra.  

• ”Best of Breed-system”, innebär att man plockar ihop de bästa system 
programmen/applikationerna från olika leverantörer för att sedan sammanlänka dem. 

• Egenutvecklade system som företaget har byggt upp under en lång tidsperiod  
            (Beynon-Davies P, Information system,2002). 
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3.5.4Teknik 
Affärssystemen fungerar under vissa förutsättningar som åstadkommer att de idag skiljs åt. 
Inte mycket utseendemässigt, men beroende på det grafiska användargränssnitt så är det 
relativt mycket som skiljer dem åt under ytan. Användargränssnittet fungerar enligt de 
programspråk (källkod) som används av Microsoft, Linux och Apple Macintosh.. (Norton P 
Inside the PC,1996). 
 
Klientserver 
Det är vanligt att använda sig av klientserver modellen när man ska fördela arbetet i systemet. 
Den medverkar till att ett flertal användarterminaler (klienter) delar på en gemensam server 
som innehåller gemensamma resurser. Sedan får användarterminalerna (klienterna) fråga 
servern efter den information de är i behov av. Det finns två olika typer av klienter och dessa 
benämns tunna och feta klienter. Skillnaden mellan dessa är att den feta klienten frågar 
servern då den är i behov av data som är gemensam för alla klienterna, den utför mycket av 
arbetet själv. Den tunna klientens uppgift är att den vänder sig till servern efter information 
samt att tillhandahålla gränssnittet mot användaren.  
 
Den stora kapacitetskrävande databearbetningen flyttas till servern, den har en högre kapacitet 
än klienten.  En fördel är att det sker en minskning av kommunikationen i nätverket, då enbart 
frågor och svar skickas mellan klienten och servern. Servern utför allt arbete och sänder 
tillbaka den efterfrågade informationen (ibid.). 
 
Plattformar  
Många av affärssystemen använder sig av flera olika plattformar medan andra enbart kan 
köras på en plattform. Med plattform menas det operativsystem som affärssystemet skall ha 
som bas och följaktligen skall kunna kommunicera med för att fungera. Alla stora 
operativsystem som affärssystemen kan använda finns representerade som plattform. 
 
Databaser 
Relationsdatabasen är den databas som alla affärssystem lagrar sin information på. I den finns 
all information lagrad i tabeller. En fördel att använda sig av ett standardiserat verktyg som 
SQL (Structured Query Language) är att det bidrar till att informationen utvinns på ett 
standardiserat sätt genom att beskriva villkor och relationer mellan tabellerna som ingår i 
relationsdatabasen.  SQL gör det lätt, att både få ut efterfrågad information och att infoga ny 
information (ibid.). 
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3.5.5 Kommunikation 
En grundläggande del i affärssystemens funktion är kommunikationen till, från och emellan 
dessa. De flesta moderna affärssystem har idag funktioner för kommunikation  
(Wiktorin. L, Systemutveckling på 2000-talet). 
 
Vanligt förekommande kommunikationsfunktion är:   
 

• TCP/IP som används för att identifiera adressater och förmedla data och http som är 
ett protokoll för att förmedla meddelanden kodade till HTML-kod. Dessa standarder 
kan användas till att sammankoppla datorer med olika operativsystem. 

• EDI (Electronic Data Interchange). Det går ut på att affärssystem kan kommunicera 
direkt med varandra och få människor behöver vara inblandade. Inom 
datakommunikation är EDI ett samlingsnamn för en mängd olika metoder. EDI kräver 
inte standards utan det räcker med en överenskommelse gentemot motparten för att det 
skall fungera (Ibid.). 

 
3.5.6 Säkerhet 
Allt i takt med att vår omvärld förändras så blir det allt viktigare att affärssystemen är flexibla. 
Därför blir säkerheten i affärssystem allt angelägnare, både vad gällande drift och oönskade 
intrång. Oönskade driftstopp är både dyra och sänker förtroendet för affärssystemet och kan 
innebära att man söker andra informationsvägar vilket i förlängningen skadar företaget då 
informationen inte sprids på det sätt som det är tänkt (Beynon-Davies P, Information 
system,2002). 
 
3.5.7 Metoder för att uppnå säkerhet  
De behov som är förenade till redovisningslösningar, har olika sätt att lösa dessa 
säkerhetskrav och dessa är: (Chambers A, Datorrevision,1992). 
 
Konfidentialitet 
Detta löses med att användaren har en behörighetskod med en specifik identitetslösning. Ett 
kraftfullare skydd  är s.k. asymmetrisk kryptering för att garantera att bara behöriga användare 
nyttjar systemen. 
 
Integritet 
En traditionell lösning som används är att sändaren upprättar kontrolltotaler över 
informationen och som i skyddad och krypterad form sänds till mottagaren som dekrypterar 
kontrolltotalerna, samt gör identiska beräkningar som sändaren har gjort. Är totalerna lika för 
sändaren och mottagaren, har ingen förändring av datainformationen skett. Detta löses i 
praktiken med s.k. elektroniska sigill (Ibid.). 
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Autenticitet 
Autenticitet handlar i praktiken om att hitta metoder för att påträffa rätt sändare respektive 
mottagare. En metod är att använda ett sigill eller en ikon på webbsidan kallad Webtrust. 
Dessa är utfärdad av en oberoende tredje part som gjort en granskning av säljaren och 
bekräftar detta på nätet. Elektroniska signaturer är en metod som är vanligt förekommande 
idag. (Chambers A, Datorrevision,1992). 
 
Oavislighet 
Här används signaturer och skyddande loggar.  I praktiken används s.k. kvittensmeddelanden.  
 
Tillgänglighet 
IT-systemen är tillgängliga enligt 24/7/365-regeln, det vill säga att de är utgivna året runt, 
tjugofyratimmar om dygnet.  Det är därför viktigt att skydd upprättas, så att dataintrång av 
obehöriga användare inte kan ske. En säker metod är att kryptera informationen så att endast 
behöriga personer har åtkomst till informationen (Ibid.). 
 
Spårbarhet 
Spårbarhet innebär att man i efterhand skall kunna säkerställa att transaktionskedjan är 
korrekt. Syftet är att kunna säkerställa att verifikationskedjorna är obrutna (Beynon-Davies P, 
Information system,2002). 
 
3.5.8 Införande av ett affärssystem  
Vid införande av ett affärssystem (implementering) är det viktigt att ta hänsyn till redan 
existerande system. Viktiga faktorer att beakta är när gamla system ska ersättas med nya och  
när företaget bör bygga vidare på redan befintliga system. Frågor som bör ställas är: vad 
förlorar vi om vi fortsätter med det gamla systemet? Hur kommer läget att ändras över tiden?  
(Falk, Olve, IT som strategisk resurs,1996).  
 
Med dagens komplexa affärssystem och dess kostnad är det nödvändigt att chefer på olika 
nivåer har kunskap om informationsteknikens möjligheter och begränsningar. Dessutom är det 
också viktigt att medarbetare har grundläggande IT-kunskaper, för att kunna resonera med 
experter och förstå deras beslut och omdöme (Ibid.). 
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3.5.9 Affärssystemets pågående utveckling 
Affärssystemtillverkarna väljer oftast något av de vanligaste programspråken till sina system.  
Det som ofta används är 3GL (tredje generationens programspråk). Med trenden går mot en 
ny generation programspråk som har utvecklats och benämns 4GL. Skillnaden mellan dessa är 
att 4GL är mer som ett mänskligt språk. Detta 4GL-verktyg har underlättat utvecklingen av 
egna funktioner i affärssystemet. (Wiktorin. L, Systemutveckling på 2000-talet,2003). 
 
Framtidens affärssystem kommer att kunna erbjuda bättre och integrerade programvaror 
baserade på klient/server-teknik och datawarehousing kommer att utvecklas. Data warehouse 
är ett datalager som binder samman olika data från olika aktiva källsystem till en gemensam 
informationsbas. Detta möjliggör rapportering och analysering över ett företags olika 
affärsdimensioner, t.ex. kunder, produkter och leverantör. (Samuelsson L 
Controllerhandboken,1999). 
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4 Empiri 
 
I det här kapitlet sammanfattar jag de intervjuer som har genomförts med revisorer från fyra 
stora revisionsbyråer. Avsikten med dessa intervjuer var att intervjua revisorer med snarlika 
förutsättningar inom revisionsbranschen, för att på så sätt försöka upptäcka och fånga upp 
om det fanns några liknande tendenser eller åsikter vad som kan ha förändrat deras 
arbetssätt eller rutiner på grund av IT utvecklingen. (Frågeformuläret Se bilaga 1).  
 
 
Vilka är respondenterna? 
Av de fyra intervjuade respondenterna så arbetade tre stycken av dem som auktoriserad 
revisor och en som godkänd revisor. Samtliga hade arbetat som revisor mellan fem till femton 
år. Ingen av dom var en s.k. certifierad IT-revisor. Men de arbetade alla med att bistå sina 
kunder med hjälp som avsåg deras affärssystem och deras huvudsakliga arbetsuppgift var att 
hjälpa dem att hantera olika sorter av IT-relaterade affärsrisker. Alla arbetade på stora 
revisionsbyråer och antalet anställda var i snitt cirka två tusen inom hela företaget. Inom 
byrån hade de personal med olika kompetens som t.ex. konsulter av olika slag, stor 
redovisningsavdelning, skattejurister samt specialister inom IT. Respondenternas kunder 
bestod av både stora och små företag samt ekonomiska föreningar. 
 
Vad och hur har revisionen förändrats? 
Revisorerna var eniga om att den största skillnaden idag mot förr i tiden är att man använde 
sig av papper och penna, mot idag då man har en massa olika revisionsverktyg att tillgå som 
gör att granskningsarbetet går smidigare att genomföra och allt dokumenteras i stora databaser 
men detta kräver också i sin tur en större insikt och kompetens för hur affärssystemen är 
uppbyggda och verkar i det enskilda företaget för att revisionen ska kunna utföras efter alla 
konstens regler.  
 
Eftersom källdokumenten numera får lagras på optiska medium så ansåg de att ingen kan 
bortse från tekniken i dag vilket man kanske kunde tidigare, utan för att klara av sitt arbete 
idag har det medfört att de har blivit tvungna att sätta sig in i hur datorsystemen är uppbyggda 
och integrerar med varandra. 
 
Orsaken till förändringarna i deras arbetssätt ansåg de berodde på flera olika anledningar. 
Men en stor anledning var att det har skett en förändring i företagens sätt att göra affärer och 
att allt fler företag idag har internationella förbindelser vilket i sin tur ställer ett allt högre krav 
på bl.a.  riskhantering avseende utländska lagar och föreskrifter.  Revisorerna tyckte att  
revisionen har påverkats mycket på grund av den alltmer växande e-business handeln.   
E-handeln innebär att företagen utsätter sig för helt nya risker idag vilket också påverkar dem 
i sitt arbete. De ökade riskerna beror bland annat på att för att kunna handla med andra företag 
och affärspartners måste företagen lyfta ut sina applikationer på Internet utanför sina 
säkerhetssystem (brandväggar). 
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De tyckte till stor del att IT-revisionen inte kan ses som en fristående revision utan den ingår 
som en del i den traditionella revisionen. De var eniga om att en ”vanlig revisor” utan 
specialistkunskap i form av en IT examen klarar av att revidera företagen lika bra idag som 
tidigare, de tyckte att man inte behöver vara specialist eller ta in en specialist på IT system för 
att revidera företag där ingen förändring av IT systemen har skett under året utan det kanske 
bör ske i företag med internationella kopplingar, med många transaktioner, stora komplexa 
affärssystem eller i företag där man ska till att implementera ett nytt affärssystem.  De tyckte 
att vid dessa revisioner bör man ta in specialutbildade IT revisorer för att kunna säkra att 
revisionen utförs både på ett kostnadseffektivt sätt och för att bibehålla ett gott rykte och 
status i revisionsbranschen. 
 
Vad granskas vid revisionen? 
Det är viktigt att inför revisionen sätta sig in i företagets verksamhet och skapa en förståelse 
för verksamheten samt krav som finns på deras informationssäkerhet och vilka policys och 
rutiner som de olika företagen har. De ansåg att det är  grundläggande att fokusera på 
affärsprocessen med de risker som det medför inom tillgänglighet och allmän information och 
att tillsammans med företagens IT-avdelning eller ekonomichef identifiera de 
revisionsrelaterade riskerna inför vidare granskning.   
 
Revisorerna ansåg att om företagets interna kontroll fungerar effektivt minskar risken för 
avsiktliga eller oavsiktliga fel i det dagliga arbetet. För att uppnå en väl fungerande intern 
kontroll bör moment som t.ex. ansvars och arbetsfördelning finnas samt att lämpliga attester 
och rapporteringssystemen är väl fungerande.  
 
Viktigt vid revisionen 
De ansåg att omfattningen av IT-revisionen är individuell från företag till företag och kan 
dessutom variera från ett år till ett annat, beroende på företagets storlek samt om deras 
affärssystem är gammalt eller nytt. Om det inte har skett så stora förändringar sedan den 
föregående revisionen och företaget har en väl fungerande intern kontroll, blir inte revisionen 
särskilt omfattande.  
 
Viktigaste delarna i revisionsprocessen tyckte de var att se över företagets kontroller och 
vilken granskningsmetod som används. Detta bedöms mycket av företagens IT-miljö och den 
interna kontrollen.  Ett av de viktigaste kontrollmålen ansåg de var säkerhetskontrollen för 
datorsystemen, att åtkomsten till systemen är begränsade endast till behöriga användare. 
 
Verktyg för revisionen? 
En vanlig metod är att de utgår och jämför redovisade siffror och nyckeltal från tidigare års 
revisioner. Men en metod som används alltmer, är en så kallad registeranalys. Detta verktyg 
läser in kundreskontra, leverantörsreskontra m.m. för att se om det förekommer några 
avvikande värden och genom logiska test granskas det om olika transaktionstyper har 
konterats på ett förväntat sätt. Det viktiga här är den s.k. spårbarheten, vilket innebär att man i 
efterhand skall kunna garantera att transaktionskedjan är korrekt för att kunna säkerställa att 
verifikationskedjan är obruten.  
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De metoder och standarder de använder sig av är ISO-17799 och COBIT för att säkerställa 
tillförlitligheten i systemen och processerna. Revisionsbyråerna klarar av de vanligaste  
IT-plattformarna vilket innebär att deras IT verktyg är kompatibla med deras kunders IT-
plattformar. Deras verktyg klarar av system som  bl.a. Windows NT/Windows 2000, Unix, 
Linux, Nätverkssäkerhet, TCP/IP m.m. 
 
Framtiden inom revisionen? 
Dagens affärssystem integreras alltmera med övriga system, som e-handel och 
produktionsstyrning och konsekvensen kommer att bli att systemen blir alltmer sammansatta. 
 
Så revisorerna var övertygade om att för att granska de alltmer komplexa systemen som finns 
på marknaden så kommer det att efterfrågas flera IT-revisorer som specialiserar sig inom detta 
område. De ansåg att om IT revision utförs av revisorer med en gedigen kunskap av IT system 
så kommer det att skapa en mer trovärdig revision och en gynnsammare förutsättning för hela 
samhället och revisionen kommer förmodligen även att genomföras på ett säkrare och mer 
effektivt sätt.  
 
Ett problem som alla revisorerna påtalade och som de tror kommer att skapa stora problem för 
revisorer och börsnoterade bolag i Sverige,  är en lag som har införts i USA sedan de 
uppmärksammade redovisningsskandalerna Enron och WorldCom och lyder under namnet, 
Sarbanes Oxley Act (SOX). Denna lag tillkom 2002 i USA och innebär hårdare 
redovisningskrav framförallt på revisorers oberoende och krav på intern kontroll. Den här 
lagen kommer även att gälla utländska bolag som är noterade på den amerikanska börsen, från 
den 15 juli 2005.  Denna lag innebär att vid granskningen av den interna kontrollen så 
kommer det att krävas en noggrann kontroll av de rationaliserade händelseförloppen som 
utförs av företagens IT-system. Det kommer också att krävas en större spårbarhet och 
dokumentation angående riskhantering och säkerhet i affärssystemen. Kontentan av denna lag 
förutspådde de är att troligtvis kan denna lag innebära att de Svenska företag som är noterade 
på den amerikanska börsen  kan komma att lyda under två regelverk, vilket kommer att ställa 
till stora problem med både tolkningar av lagar och regler.  
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5 Analys/ slutsats 
 
I denna del analyserar jag det material som jag har studerat. Jag kopplar ihop 
litteraturstudien med de intervjuer som jag har gjort och jämför dessa för att se om det finns 
några likheter i de förändringar som påtalades i teorin och praktiken. Slutligen görs en 
sammanfattning av de slutsatser som jag har kommit fram till under arbetets gång samt egna 
reflektioner och rekommendationer till framtida studier. 
 

5.1 Informationssamhället och IT  
Det är inte bara revision och revisorer som har påverkats av IT, Hela samhället har påverkats i 
och med att industrisamhället försvinner alltmer och ersätts med dagens informationssamhälle 
med avancerad IT teknik. Sättet att distribuera information och bedriva handel har förändrats 
mycket på grund av framför allt Internet. World Wide Web (www) finns tillgängligt dygnet 
runt och denna metod att sprida information och köpa varor och tjänster via nätet ersätter idag 
i allt större omfattning det gamla traditionella sättet för handel.  
 
Internet är inget nytt fenomen utan det skapades redan i slutet av 1960-talet. Det har sin 
härkomst från U. S. Defence Departments Advanced Research Projekts Agency. På den tiden 
gick Internet under benämningen ARPAnet och detta ARPAnet spred sig vidare från armen 
till de amerikanska universiteten. Studenterna hade inget vinstintresse med Internet, utan 
deras syfte med ARPAnet var att utnyttja datakraften via nätverk och mellan olika länder. I 
Sverige så uppstod det ett samarbete under den här tiden mellan universitetet i Uppsala och 
universitet i Kalifornien.  För att på den här tiden så fanns det begränsat både med datorer och 
med prestanda, så studenterna kom på en lösning att fördela de små resurser som fanns genom 
att utnyttja tidsskillnaden mellan dessa länder. Detta fungerade så att om man på universitetet 
i Kalifornien ville utföra ett arbete på en dator, så kunde man via detta ARPAnet, sända 
informationen till Uppsala Universitet och här var det natt och ingen använde dessa datorer.  
 
De första datasystemen som konstruerades var primitiva och var så stora att de kunde fylla ett 
helt rum. Man använde sig av hålkort för att bearbeta indata och skrev ut datan på radskrivare. 
I dag så har datasystemen utvecklats till att man använder sig av persondatorer som kan arbeta 
både självständigt eller vara uppkopplade i s.k. nätverk. Inmatningen idag kan ske på flera 
olika sätt t.ex. genom tangentbord, mus eller via röststyrning och resultatet kan visas på en 
bildskärm med både  ljud och grafik.  Dagens IT system består i huvudsak av en  
grundstruktur innehållande tre delar: presentation, bearbetning samt datalagring.  

 
Tillvägagångssättet att utföra denna handel uppfattas som en marknadsrevolution och täcker 
både utvecklingen av informationsteknologin, globalisering av marknadsekonomin och 
investering av personalernas kompetensutveckling. Denna e-handel delas upp i två olika delar, 
en så kallad business-to-business (B2B) som innebär handel mellan företag och business-to-
customer (B2C) handel mellan företag och kund. B2B, e-handel är en naturlig förlängning av 
den  grundläggande uppbyggnaden inom commersiella organisationer.  
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Utvecklingen av denna B2C – handel har visat sig blivit en viktig och stor konkurrensstrategi 
där både små som stora företag kan skapa sig ekonomiska fördelar.  Genom att vara 
tillgängliga dygnet runt (öppet jämnt) kan dessa företag skapa en större kundnytta till en lägre 
kostnad och uppnå förenklingar.  Tillvägagångssättet för denna e-handel sker genom att 
kunden gör en beställning av företagets varor via Internet. Kunden beställer varan själv, 
företaget tar emot beställningen och beställer i sin tur varan från leverantör som sänder varan 
direkt till kunden. Företaget behöver alltså inte ens ta på varan, hålla med lager, butik eller 
butikspersonal, samt att mycket av det administrativa arbetet är mer effektivt ordnat. 
Företaget kan genom att använda sig av denna IT teknik livnära sig som en kostnadseffektiv 
liten slimmad organisation, med hela världen som kund.  
 

5.2 Förändring av revisorernas metoder och arbetssätt på grund av IT  
Revisorerna kan inte bortse från tekniken eftersom källdokumenten numera får lagras på 
optiska medium. Så för att klara av sitt arbete med att genomföra granskningen har det 
medfört att revisorerna blivit tvungna att sätta sig in i hur datorsystemen fungerar. Kontentan 
av detta är att revisorn inte längre skriver ut traditionella rapporter och dokument som är 
utmärkande för den sedvanliga revisionen.  Respondenternas åsikt var att revisorernas 
arbetssätt har förändrats mycket idag och de ansåg just att den största förändringen med 
rutinerna var att man har ersatt pappersdokumenten med elektroniska dokument.  De ansåg att 
nästan allt i affärsprocessen idag sker på elektronisk väg, dokumenten skrivs till och med 
under med en elektronisk signatur.  
 
En revisors arbetsuppgift består främst av redovisning och revision, men utöver att granska 
företag kan denne även ha en roll som rådgivare inom områden som tillhör 
revisionsverksamhet t.ex. för konsultation inom redovisning, skatter och IT frågor. 
Revisorn eller revisionsbolaget väljs på företagens årsstämma. Att kalla sig för revisor kan 
vem som helst göra, men att utge sig för att vara en godkänd eller auktoriserad revisor är 
däremot straffbart för dessa titlar är skyddade enligt lag. En revisor kan vara allt från en 
lekmannarevisor utan formell utbildning till en högkvalificerad revisor. För att få vara revisor 
i ett aktiebolag så krävs det att man har en akademisk utbildning. En Godkänd revisor bör ha 
en akademisk utbildning på 120 poäng, tre års praktik samt skriva revisorsexamen hos 
tillsynsmyndigheten revisorsnämnden. För att bli en Auktoriserad revisor, krävs det en 
akademisk utbildning på 160 poäng, minst fem års praktik och skriva en så kallad högre 
revisorsexamen, hos revisorsnämnden.  
 
Det grundläggande och vägledande för revisorns inriktning och omfattning i 
revisionsprocessen är väsentlighet och risk i årsredovisningen. Revisorn koncentrerar sig på 
risk och väsentlighet i två nivåer, i årsredovisningen helt och hållet samt inom varje 
balanspost eller transaktionstyp. Fel i årsredovisningen ses som väsentligt om de är av sådan 
art eller omfattning och varit kända för en intressent, hade påverkat dennes beslut på något 
sätt. Risker som revisorn utsätter sig för i revisionen benämns som revisionsrisk, det innebär 
den risk som existerar att revisorn gör felaktiga uttalanden i revisionsberättelsen.  
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5:3 Säkerhet och intern kontroll 
Det som är viktigast att granska vid en revision är intern kontroll och IT säkerhet. För att 
granska detta så använder sig revisorn idag allt mer av datoriserade revisionsverktyg och 
standarder. IT-säkerheten får en allt större betydelse för företagen idag på grund av de allt mer 
sammansatta datorsystemen och e-handel. Det är viktigt att företagen ser över vilka risker 
som kan påverka dem och identifiera hot mot deras hård, mjukvara och information.  
 
Målet med informationssäkerhet är att skydda företagets information mot dessa olika hot. Det 
är grundläggande att även ha en viss nivå av sekretess inom organisationen mellan de olika 
avdelningarna. Om man ser rent historiskt sätt så har inte hoten förändrats, men skillnaden i 
dag är att hoten är otydligare, det vill säga att angriparen eller en så kallad ”hacker” inte 
behöver vara på samma plats som informationen lagras. En allt större risk idag är också att 
mycket information lagras på samma ställe i s.k. databaser. 
 
De vanligaste hoten mot företag idag är:  

• riktade hot, som innebär datorintrång, industrispionage. 
• Oriktade hot, som kan vara slumpmässiga intrång av så kallade hackers 
• Olyckor, både internt och externt som t ex strömavbrott, jordbävning  

 
Momenten som görs i en revision är att: 

I planeringsfasen gör revisorn en övergripande planering av uppdraget. Under arbetes gång så 
framgick det både i teori och empiri att i denna fas var det viktigt att leta reda på vilka 
områden som behövde granskas extra med hänsyn till väsentlighet och risk. Det är även 
viktigt här att se över vilka lagar och föreskrifter som är tillämpliga på företaget. 
En förutsättning för att uppnå en god kvalitet på revisionen tyckte en del av respondenterna 
var att man först skulle skaffa sig en god kunskap om företaget både internt och externt. 
Information gällande deras verksamhet, konkurrenssituation, organisation samt 
informationssystem, policy och rutiner. 
 
Vidare så görs en omfattande insamling av data samt att man tar fram rapporter för de kritiska 
riskområdena. IT-revisionen omfattar både en applikationsgranskning och en utvärdering av 
effektiviteten i kontrollerna. För att göra analyser och reducera riskerna för fel i transaktioner 
eller att kontrollera att rätt data har matats in och bearbetats rätt som t.ex. vid kund och 
leverantörsreskontra så används ett flertal IT-baserade verktyg för att höja kvaliteten och 
effektivisera revisionen. 
 
I Granskningsfasen samlar revisorn in olika bevis. Bevisen skapar ett underlag som revisorn 
behöver för att se om den ger företaget en rättvisande bild av ekonomiska resultat och 
ställning samt företagets förvaltning. Denna granskning utförs med hjälp av två olika metoder: 
internkontrollgranskning och substansgranskning.  
 
Vid en internkontrollgranskning så säkerställs de interna kontrollernas funktion i företaget. 
Detta innebär att revisorn gör en lämplig kombination av generella kontroller av ansvars och 
arbetsfördelning samt skydd mot obehörig åtkomst av register och program en s.k. 
rutinorienterad kontroll. Den interna kontrollen kan delas in i generella kontroller, 
systemkontroller och applikationskontroller:  
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Generella kontroller 
Dessa kontroller är till för att säkerställa att de policys, kontroller och dokument som finns i 
den interna kontrollen följs. Revisorn kontrollerar att dessa stöds av de befintliga IT-
funktionerna i systemet. En dokumentgranskning som revisorn genomför här är att denne 
kontrollerar fellistor över omatchade poster för att säkerställa att manuella kontroller har 
utförts. 
 
Systemorienterade kontroller 
I dessa kontroller ingår granskningar som är av betydelse både för externa och interna krav. 
En metod för att genomföra detta är att göra en så kallad riskanalys.  Riskanalysen fastställer 
de kontroll och säkerhetskrav som existerar. Kontrollerna skall garantera att transaktionerna 
hanteras korrekt i systemen och ett sätt att pröva detta är att följa en transaktion genom hela 
kedjan, ett s.k. ”walk-through test”. Dessa är en kombination av programmerade och manuella 
kontroller.  
 
Applikationskontroller 
Dessa kontroller hör ihop med särskilda applikationer eller transaktioner. Kontrollerna 
granskar så att korrekt data matas in och bearbetas för att senare beskrivas i datorsystemet.  
applikationskontrollerna delas in i tre grupper:  
 
Indatakontroller 
Är till för att säkerställa att datan är korrekt innan den läggs in i huvudflödet och målet med 
denna kontroll är att upptäcka dubbla eller ofullständiga transaktioner. 
 
Bearbetsningskontroller 
Dessa granskningar ska försäkra att redovisningen är riktigt sammanställd och fullkomlig. De 
fel som ska rapporteras är matematiska fel, fel i transaktionsfiler och uppdateringsfel. 
 
Utdatakontroller 
Säkerställer att resultat rapporterna stämmer överens med indata. Om det finns 
sekretessbelagd information i företaget bör det finnas kontroller som förhindrar att 
informationen hamnar i orätta händer. 
 
Revisorn kan testa datorsystemen för att kontrollera och samla in bevis för att säkerställa att 
revisionsmålen uppfylls. Denne kan även kontrollera om det förekommer några fel i 
balanserna eller på några andra data i systemet genom att göra en så kallad 
substansgranskning. Målet med en substansgranskning är att identifiera och analysera de 
redovisningsprinciper som företaget använder sig av.  
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Vid substansgranskning så granskas innehållet i den löpande redovisningen, bokslut och olika 
resultat och balansräkningsposter. Revisorn kan utföra granskningen kring datorn eller med 
hjälp av datorn:  
 

Granskning kring datorn 
Revisorn jämför t ex redovisade siffror och nyckeltal från tidigare år eller andra företag i 
samma bransch. Utdatans trovärdighet bestäms genom att jämföra dessa med manuella 
beräkningar. Detta kan omfatta allt ifrån enkla jämförelser till komplexa analyser. 
 

Granskning med hjälp av datorn 
Revisorn använder sig här av specialdesignade analysprogram. Denne kan med hjälp av dessa  
spåra gamla lagerposter, jämföra filer analysera reskontra samt utföra beräkningar.  
 

Den sista fasen är Slutförandefasen och det innebär att revisorn har planerat färdigt och är klar 
med själva granskningen. Efter detta så tittar revisorn på helheten och bedömer, värderar samt 
analyserar årsredovisningen, VD samt styrelsens förvaltning av företaget.  Detta 
revisionsarbete ligger till grund för rapporten till den så kallade revisionsberättelsen.   

5.4 Framtiden som revisor (IT-revisor) 
 

Från bl.a. arbetsgivarhåll efterfrågas det alltmer s.k. IT revisorer. Det finns en internationell 
intresseorganisation som heter ISACA (Information System Audit and Control Association). 
Denna organisation certifierar externa och interna revisorer som arbetar inom områdena 
säkerhet, styrning och revision.. ISACA har 38 000 medlemmar runt om i världen. I Sverige 
går organisationen under namnet ISACA Sweden Chapter. Målet med deras verksamhet är att 
förbättra medlemmarnas kunskap och kompetens för att ha en effektiv behållning globalt. 
ISACA har idag två olika certifieringar inom dessa arbetsområden och den som har funnits 
längst benämns som CISA (Certified Information System Auditor) och den har funnits sedan 
1981.  
 

En betydande anledning till att arbetsgivarna efterfrågar en mer gedigen IT kompetens som 
framkom under arbetets gång förutom IT systemen är den lag som har införts i USA 2002, 
denna lag går under namnet Sarbanes Oxley Act (SOX). Syftet med denna lag är att återskapa 
förtroendet på kapitalmarknaden efter den rad av redovisningsskandaler som har skett i USA. 
Denna lag får betydande konsekvenser på en rad områden för företagen i både USA samt runt 
om i världen. Lagen består av 11 sektioner och innehåller bestämmelser om allt från 
styrelsens ansvar till olika straffskalor.  Målet med lagen är strängare krav på redovisning 
samt information till aktiemarknaden, högre krav på revisorers oberoende och högre krav på 
den interna kontrollen. 
 

De hårdare reglarna på internkontrollen ställer i sin tur ett högre krav på 
informationsprocesser som är sammankopplade till IT-systemen. IT systemen och processerna 
ska kartläggas, dokumenteras och testas för att på så sätt säkra den finansiella rapporteringen.  
De tillämpningsföreskrifter som finns att tillgå för detta ger ingen tydlig vägledning i hur 
internkontrollen skall utarbetas i företagen för att kunna leva upp till dessa lagkrav. Detta 
trodde respondenterna kan resultera i att företagen kommer att lägga ned betydande tid och 
kapital på att utforma sin internkontroll. I teorin framkom det att det råder en viss oklarhet om 
lagens effektivitet och om denna kostnad kan komma att motsvaras av nyttan. Denna lag 
påverkar även Svenska företag som är registrerade på den amerikanska börsen fr.o.m. den 15 
Juli 2005.   
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5.5 Slutsats  
 

I både teori och empiri så framkom det under arbetets gång att en IT-revision inte är en 
fristående revision utan den är en integrerad del i den traditionella revisionen. Målet med en 
IT revision är att kontrollera så att datorns operativsystem, nätverk och databaser fungerar på 
ett tillfredsställande sätt. 
 

Grundreglerna för all revision är att granska revisionsriskerna avseende internkontroll och 
säkerhet och detta täcker också in dagens IT-område. Syftet med dagens informationssäkerhet 
är att skydda företagens information mot olika hot. Detta har inte förändrats med tiden, men 
skillnaden i dag är att hoten har blivit mer otydliga, en angripare idag behöver inte vara på 
samma plats som informationen lagras och alltfler företag har information lagrat på samma 
ställe i s.k. databaser.  
 

Respondenterna tyckte att det som har förändrats från förr till nu i revisionen är metoderna 
och verktygen för att utföra den. De ansåg att den största förändringen idag mot tidigare i 
revisionsprocessen var att de granskade alla dokument synligt på papper och kunde följa hela 
verifieringskedjan dvs. att transaktioner kan spåras från själva källan till huvudboken eller 
tvärs om. Men till skillnad mot idag så måste de vid en revision av företag som har komplexa 
affärssystem lägga större vikt vid systemen och den tekniska miljön och dess säkerhet. För att 
höja kvaliteten och effektivisera revisionen idag görs analyser alltmer och för att utföra det på 
bästa sätt så används inbyggda eller programmerade kontroller. Det som påverkar 
revisionsrisken och revisionens inriktning idag mot tidigare är ändringar i systemen och 
behörigheten till dessa. En vanlig metod som respondenterna använde sig av i dag vid 
granskningen var en så kallad registeranalys. Denna analys innebär att man gör olika 
dataurval för att prova om resultaten av olika beräkningar ger förväntade resultat eller om det 
förekommer några avvikande värden.  
 

En stor anledning till förändringen av revisorernas arbetssätt som framkom under arbetets 
gång både i teorin och praktiken var att IT-utvecklingen har förändrat sättet att bedriva 
handel, man kan gå in och handla när man vill inga stängningstider råder på Internet. Handel 
och affärsavtal verkar inte ha några gränser. En liten näringsidkare kan idag genom att 
investera i dessa affärssystem visa upp och sälja sina varor och tjänster på en internationell 
arena och på detta vis konkurrera på lika villkor med de stora företagen. Företaget behöver 
inte ens ta på varan, hålla med lager, butik eller butikspersonal.  Det administrativa arbetet 
sker genom att allt fler bokföringsskyldiga använder sig av datorer och för att det ska vara 
rimligt och fungera i verkligheten så har lagar och regler setts över.   
 

Enligt den gamla bokföringslagen, fick inte verifikation och grundbokföring bestå av en 
maskinläsbarhandling den s.k. varannanlänkprincipen.  Men i och med propositionen 
1998/99:130, så framkom det att det behövdes förändringar för att anpassa denna utveckling 
till dagens samhälle i form av en ny bokföringslag. Det ansågs från regeringshåll att det inte 
fanns någon garanti att en pappersbaserad handling är bättre ur ett säkerhetsperspektiv än en 
elektroniskt lagrad, så varannanlänkprincipen upphävdes. Detta innebär att så länge 
informationen finns lagrad lätt åtkomligt och i varaktig form inom Sveriges gränser, så är det 
tillåtet idag att lagra data på maskinläsbart medium. 
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De respondenter som jag intervjuade bestod av en godkänd revisor, och tre stycken 
auktoriserade. Idag så jobbade de allihop med arbetsuppgifter som hänförs till affärssystem 
men ingen av dem hade en CISA examen som certifierad IT revisor. Det framkom både i teori 
och praktik att eftersom det inte historiskt var tillåtet att lagra både verifikationerna och 
grundbokföringen på maskinläsbart medium så har revisorerna sett datorer mer som ett 
hjälpmedel för automatisk bokföring och de har inte behövt tittat närmare på hur 
bearbetningen fungerade. Men i och med denna lagförändring så har de blivit tvungna att sätta 
sig in i hur affärssystemen är uppbyggda och hur de fungerar för att kunna utföra sitt arbete. 
 
Respondenterna tyckte att vid större förändringar i företagens datamiljö t.ex. vid 
implementering av ett nytt datasystem eller vid en utökad verksamhet internationellt så bör 
det anlitas specialutbildade revisionsteam eller IT-revisorer vid revisionen, men för att 
revidera företag utan några speciella förändringar i verksamheten eller i deras datamiljö så 
ansåg de att det räckte med en ”vanlig revisor” och att de hade den IT kompetens som 
behövdes för att utföra sitt arbete på ett tillförlitligt sätt. 
 
De ansåg att en revisor inte kan vara expert inom alla områden utan de var övertygade om att 
det i framtiden kommer att krävas både från företagens intressenter och samhället i stort att 
revisorer bör ha en mer specialinriktad IT kompetens för att kunna behärska olika lagar och 
standarder som gäller runt om i världen.  De menade att om IT revision utförs av revisorer 
med en gedigen kunskap av IT system så kommer det att skapa en mer trovärdig revision och 
en gynnsammare förutsättning för hela samhället och revisionen kommer med rätt hög 
sannolikhet att genomföras på ett säkrare och mer effektivt sätt.  
 
En aktuell anledning till att det behövs IT revisorer och som alla respondenterna påtalade var 
den lag som har införts i USA sedan de uppmärksammade redovisningsskandalerna Enron 
och WorldCom och lyder under namnet, Sarbanes Oxley Act (SOX). Den här lagen tillkom 
2002 i USA och innebär hårdare redovisningskrav framförallt på revisorers oberoende och 
krav på intern kontroll. Denna lag gäller även för utländska bolag som är noterade på den 
amerikanska börsen, från den 15 juli 2005. Lagens syfte är att vid granskningen av den interna 
kontrollen så kommer det att krävas en noggrann kontroll av de rationaliserade 
händelseförloppen som utförs av företagens IT-system.  
 
Det kommer också att krävas en större spårbarhet och dokumentation angående riskhantering 
och säkerhet i affärssystemen. Kontentan av denna lag förutspådde de är att troligtvis kan 
denna lag innebära att de Svenska företag som är noterade på den amerikanska börsen kan 
komma att lyda under två regelverk. Detta kommer att ställa till stora problem med både 
tolkningar av lagar och regler.  
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Bilaga 1 
 
 
Intervjufrågor 
 
 

1. Lite bakgrund om dig, Hur länge har du varit revisor? Är du godkänd eller 
auktoriserad revisor? Certifierad IT-revisor? Eller annat? 

 
2. Anser du att den traditionella revisionen har påverkats av IT-utvecklingen? Om ja, 

hur och i vilken omfattning? 
 
3. Ingår IT-revisionen i den traditionella revisionen eller är den fristående? 
 
4. Vad är viktigt att granska vid en IT-revision? Varför? 
 
5. Vad skiljer mellan metoderna att granska den traditionella revisionen, jämfört med 

IT-revisionen?  
 
6. Går ni efter någon typ av standard som hjälpmedel vid en IT-revision? Om ja, vilken 

eller vilka? 
 
7. Behövs det speciella IT-revisorer? Om ja, när och varför? 
 
8. Har ditt arbetssätt förändrats på grund av IT-utvecklingen? Om ja, hur? 
 
9. Vad tror du om framtiden gällande IT-revisorer? Finns det ett ökat behov? Om ja 

varför? 
 


