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Abstract  
 
Information is an asset, like other important assets, that has a value for an 
organization and therefore it must have a proper protection. The purpose with 
information security is to protect the information against different threats. It is 
of importance for several interested parties that the information given by the 
companies are credible and fair, something that an auditor has to guarantee. To 
audit computer programs is one of the hardest things to do as an auditor. The 
number of complex systems is constantly increasing and therefore help from 
experts like IT-auditors is often required. 
 
The object with the paper is to describe which demands that are made today on 
companies information security seen from the auditing view, and how these 
demands have changed. The object has also been to describe what is included 
in information security and to describe the process when an auditor is auditing a 
company and its information systems. To study this, has auditing that is based 
on IT, been handled to examine the problem by using quality method. 
Interviews have been done with two IT-auditors on an accounting firm, one IT-
security architect on a bank, one auditor on Skatteverket and one production 
manager on a mail order company.  
 
Information security is about protecting the valuable and sensitive information 
from different kinds of threats, for the reason that the company will continue to 
be a going concern. This can be reached in different ways. 
 
The conclusions of this study are that the accuracy to follow the demands on 
information security has been more important. Nevertheless, the demands are 
the same as in the past. Companies, still have to store the information on a 
physical secured place. When an IT-auditor is auditing a company’s 
information security, the purpose of the audit is to secure the risks of the 
business. This is made in different ways, depending on the company’s size and 
the complexity of the systems. 
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Sammanfattning 
 
Information är en tillgång som liksom andra viktiga tillgångar har ett värde för 
en organisation och därmed måste få ett lämpligt skydd. Målet med 
informationssäkerhet är således att skydda informationen mot olika hot.  Det är 
viktigt för flera olika intressenter att den information företag delger är trovärdig 
och rättvisande, något som en revisor har till uppgift att säkerställa. Att granska 
datorprogram är en av de svåraste uppgifterna som finns för en revisor. 
Antalet komplexa system ökar ständigt och därför behövs ofta experthjälp i 
form av IT-revisorer.  
 
Syftet med uppsatsen är att beskriva vilka krav som idag ställs på företags 
informationssäkerhet, sett ur revisionssynpunkt och hur de här kraven har 
förändrats över tiden. Syftet har även varit att beskriva vad som innefattas i 
begreppet och att beskriva den process som sker då en revisor granskar företag 
och dess informationssystem. För att studera det här har revision som är IT-
relaterad behandlats för att undersöka problemområdet genom att använda 
kvalitativ metod. Intervjuer har skett med två IT-revisorer på en revisionsbyrå, 
en IT-säkerhetsarkitekt på bank, en revisor vid Skatteverket samt en driftschef 
på ett postorderföretag.  
 
Informationssäkerhet handlar om att skydda den värdefulla och känsliga 
informationen mot olika former av hot och på så vis säkerställa 
organisationens fortlevnad. Det här går att uppnå på olika sätt.   
 
De slutsatser som dragits från studien är att noggrannheten att efterleva kraven 
på informationssäkerhet har blivit viktigare idag. Dock är kraven i sig desamma 
som förr. Företag skall nu som då lagra information på en fysiskt säker plats. 
Då en IT-revisor granskar ett företags informationssäkerhet är målet med 
granskningen att säkra affärsriskerna. Det här görs på olika sätt bl. a. 
beroende på företagets storlek och komplexiteten i deras system.  
 
 
 
 
Nyckelord: Informationssäkerhet, IT-revision, IT-revisor, Intern kontroll 
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1 Inledning 
 

Kapitlet börjar med en bakgrundsbeskrivning som sedan övergår till en 
djupare problemdiskussion vilken därefter mynnar ut i de frågeställningar 
som valts för uppsatsen.  Kapitlet avslutas sedan med syfte, avgränsning 
samt disposition. 

 

1.1 Bakgrund 
 
Datoranvändningen har de senaste åren ökat explosionsartat i Sverige.  Den 
moderna datorns historia, börjar på 1980-talet. På de år som sedan har gått 
har datorn genomgått en teknisk utveckling som överglänser allt vi tidigare 
har sett (Karbo, 2002). Datorer fanns bara i enstaka hem och företag ända 
fram till 1990-talet. År 1994 var det ca 25 procent som hade tillgång till 
dator i hemmet, medan det idag rör sig om ca 80 procent. Utvecklingen av 
datoranvändandet visar liknande siffror för företag. Behovet av 
kommunikation mellan företag och personer har gjort att Internet har vuxit 
enormt de senaste åren. Precis som med hur utvecklingen av antalet 
hemdatorer har ökat har även Internet expanderat. År 1998 hade ca 40 
procent av alla tillgång till Internet på ett eller annat sätt. Motsvarande siffra 
idag ligger på ca 75 procent. Privatpersoner använder främst Internet för att 
skicka och ta emot E-post samt söka information om varor eller tjänster 
(SCB, 2006).  
 
Ökningen av användning av Internet har medfört att hot mot att konfidentiell 
information hamnar hos obehöriga stadigt har ökat. På senare tid har det gått 
att läsa om dataintrång, virusangrepp m.m. vilka har dominerat IT-debatten 
och gett bl. a. banksystemen dåligt rykte och medial uppmärksamhet (Löf, 
2007). Ett exempel på det här är ett uttalande i Aftonbladet från IT-experten 
Joakim von Braun som lyder: ”Generellt sett är ingen banks datasäkerhet 
tillräcklig” (Ohlsson, 2007-03-23). Företag, organisationer och media gör 
det ofta enkelt för sig och skyller på dålig teknik som orsaken till de här 
problemen (Löf, 2007).  
 
Det är inte bara IT-relaterade brott som har ökat stadigt på senare år utan 
även den ekonomiska brottsligheten. Det har lett till att revisionens syfte har 
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förändrats. Med anledning av att andelen ekonomiska skandaler på senare år 
har ökat har det lett till att syftet med revisionen förändrats till att handla mer 
om att kunna upptäcka ekonomisk brottslighet. Framväxten kan ses som ett 
sätt för staten att få kontroll över ekonomin samt att bekämpa ekonomisk 
brottslighet (Falk, Gustafsson & Mårtensson, 2007). När revisionsplikten 
lagstadgades var revisionens syfte att ge trovärdighet åt den ekonomiska 
information som ett bolag lämnar ifrån sig. Det här är av yttersta vikt för 
näringslivet eftersom det är en viktig förutsättning för en god effektivitet 
(FAR, 2000).  
 
Att ett företag lämnar trovärdig information är en av de uppgifter som en 
revisor skall se till att ett företag gör. Gällande revisorns uppgifter vid 
revisionen är de enligt Revisionslagens 5 § (SFS 1999:1079): ”Revisorn 
skall granska företagets årsredovisning och bokföring samt 
företagsledningens förvaltning. Granskningen skall vara så ingående och 
omfattande som god revisionssed kräver” (FAR 2005, del 2: s. 19). 
Informationen skall vara rättvisande och tillförlitlig för att kunna attrahera 
kapital samt att kunna sänka transaktionskostnaderna. Det här gäller oavsett 
om det handlar om en mindre affärsrörelse eller en aktör vars marknad finns 
spritt över hela världen (KPMG, 2007a).  
 
Enligt ett uttalande från Elisabeth Tandan, verkställande direktör för 
Aktiespararna, är revisorns viktigaste roll att kontrollera att informationen 
om företagens ekonomi är korrekt – att kvalitetssäkra uppgifterna (Precht, 
2007). Att vara revisor innebär ett förtroendeuppdrag och att vara en 
oberoende och kompetent person. För att den ekonomiska information som 
företagsledningen tillsammans med revisorn lämnar skall vara trovärdig, 
krävs det att revisorn uppfyller de här kraven. Det finns skilda uppfattningar 
om vad som egentligen är revisorns ansvar och vad som faller in under 
begreppet god revisionssed (Cassel, 1996 se Hellgren & Pettersson, 2000).  
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Revisorns arbetsmiljö förändras ständigt i takt med att omvärlden förändras 
(Beckman, 2006). Har själva arbetsmiljön inneburit att revisorn fått nya 
arbetsrutiner till följd av utvecklingen? IT-området har under senare år 
utvecklats från något sällsynt till att ha blivit alltmer betydande för 
företagen. Ofta kan systemen vara mycket komplexa och då gäller det för 
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revisorn att förstå hur de här IT-systemen påverkar de finansiella rapporterna 
och därmed kunna identifiera de risker som följer med de här systemen 
(Beckman, 2006). Vad är det för risker som följer med de här systemen? 
Vilka brister finns det i de här systemen? 
 
Ett av de största hoten idag mot företags informationssäkerhet är dataintrång. 
Det här har lett till att en stor del av Europas företag under året räknar med 
att investeringar inom området informationssäkerhet kommer att göras. För 
företagen är det i många fall aktuellt med uppgraderingar av datorer för att 
höja säkerheten ytterligare. Trots att informationssäkerhet har varit en 
prioriterad investering i europeiska företag under de senaste åren, får 
svenska företag och myndigheter dålig kritik när det gäller just 
informationssäkerhet (Norin, 2007). Vad är det då som gör att företagen får 
kritik för sin informationssäkerhet? Är dataintrång den risk som företagen 
upplever som den största? Eller vad finns det för andra risker som företagen 
upplever som stora? 
  
Numera lagras i stort sett all företagsinformation på servrar istället för att 
som förut arkiveras i pappersform. Det här bidrar till att informationen är 
mer sårbar med det avseende att den här informationen kan nås av personer 
över hela världen om de skulle klara av att ”hacka” sig in i det system där 
informationen hålls lagrad (Mitrovic, 2005).   
 
När datorerna började användas vid bokföring såg revisorerna dem som ett 
mekaniskt verktyg där de inte visste hur beräkningarna i bokföringssystemet 
utfördes (Watne & Turney, 1990). Har själva granskningsprocessen 
förändrats under åren? Har revisorerna idag bättre kunskap om systemen 
eller behöver de ta hjälp av experter på de här systemen? Även den interna 
kontrollen gällande de här systemen var till problem för revisorn 
inledningsvis. Svårigheter uppstod då revisorn i dennes rutiner skulle 
bedöma i vilken utsträckning som de olika kontrollerna skulle granskas. 
Några av de vanligaste svagheterna i systemen var då bl. a. att det inte 
uppmärksammades att de övervakande kontrollerna var väsentliga, att 
godkännanderutinerna inte utformades på ett effektivt sätt, att dataregister 
inte skyddas mot obehörig åtkomst samt att det inte framställdes läsbara 
rapporter om hur datorn används, varför meningsfull granskning av 
datordriften inte kunde utföras (Jenkins & Pinkney, 1978). Är den interna 
kontrollen i företag idag tillräckligt bra, eller kan den förbättras?  Har då 
företag goda rutiner för exempelvis incidenthantering? 
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Ofta kan det vara svårt för företag och organisationer att veta hur pass väl 
deras information egentligen är skyddad. Det är här som en revisor, verksam 
inom området att granska företags datamiljöer, kommer in i bilden. Revisorn 
kan hjälpa företag och organisationer med att granska deras system och de 
kontrollstrukturer som finns. Det här för att den interna och externa 
informationen skall bli så effektiv som möjligt. Resultaten av revisionen kan 
användas som konkreta beslutsunderlag, exempelvis vid kapitalanskaffning, 
men även till eventuella förbättringar av de administrativa rutiner som 
företaget förfogar över (KPMG, 2007a). 
 
Idag lägger de flesta företagen sina resurser snarare på tekniken på 
informationssystemen än att istället utbilda användare och personal om 
informationssäkerhet. Ju mer medvetna personal och användare blir om de 
risker som finns med informationssystemen, desto enklare blir det att skydda 
de tillgångar som företagen förfogar över. Det finns mycket tekniskt material 
men det saknas ofta bra dokumentation kring hur ett effektivt 
säkerhetsarbete skall bedrivas (Ricknäs, 2007). 
 
Hur såg kraven på företags informationssäkerhet ut då datorer endast 
användes sporadiskt hos dem? Hur har synen på informationssäkerhet 
kommit att förändras i takt med hur utvecklingen av IT skett? Det som igår 
ansågs som ett säkert system kan idag vara det motsatta. Detsamma gäller 
för dagens ”säkra” system, ingen kan med hundra procents säkerhet veta att 
de här systemen även är ”säkra” imorgon.  
 

1.3 Problemformulering 
 
Utifrån problemdiskussionen har följande frågeställningar valts: 
 

• Hur ser dagens krav på företags informationssäkerhet ut, sett ur 
revisionssynpunkt? 

o Hur har de här kraven kommit att förändrats med tanke på 
utvecklingen av IT? 

• Hur går processen till då en revisor granskar ett företags 
informationssäkerhet? 
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1.4 Syfte 
 
Syftet är att beskriva vilka krav som idag ställs på företags 
informationssäkerhet, sett ur revisionssynpunkt och hur kraven har 
förändrats över tiden. Syftet är även att beskriva vad som innefattas i 
begreppet informationssäkerhet och att beskriva den process som sker då en 
revisor granskar företag och dess informationssystem. 
 

1.5 Avgränsning 
 
Uppsatsen är begränsad till att behandla revision som är IT-relaterad. 
Således avgränsas uppsatsen från ”vanlig” revision även om 
revisionsprocessen som sådan kommer att beskrivas. Vidare är uppsatsen 
begränsad till intervjuer med två IT-revisorer på en revisionsbyrå, en IT-
säkerhetsarkitekt på en bank, en revisor vid Skatteverket samt en driftschef 
på ett postorderföretag. Uppsatsen är även avgränsad till att endast beröra 
Sverige. 
 

1.6 Disposition 
 
Uppsatsen indelas i sju huvudkapitel, för att sedan följas av bilagor. Förutom 
inledningskapitlet ingår följande:   
 
Kapitel 2: Kapitlet behandlar den teoretiska referensramen med all den 
relevanta teori som anses behövas för att belysa problemområdet.  
 
Kapitel 3: I det här kapitlet finns de metodologiska ställningstaganden som 
har gjorts. Det här omfattar val av vetenskapligt förhållningssätt, val av 
forskningsmetod, val av vetenskaplig ansats, perspektiv, datainsamling, 
tillvägagångssätt, giltighetsanspråk samt källkritik.  
 
Kapitel 4: Den här delen utgörs av empirikapitlet. Här sammanställs svaren 
som har erhållits från respektive respondent vid intervjuerna. 
 
Kapitel 5: Analysdelen återfinns i det här kapitlet. De kopplingar mellan 
teori och empiri som gjorts redogörs här. 
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Kapitel 6: I det här kapitlet presenteras slutsatserna utifrån analysen som 
gjorts i uppsatsen. Efter slutsatserna följer en avslutande diskussion vilken i 
sin tur följs av förslag till vidare forskning.  
 
Kapitel 7: Här återfinns källförteckningen över den litteratur som använts 
vid uppsatsen. 
 
Efter de här kapitlen finns de bilagor som använts vid uppsatsskrivandet att 
placeras. Intervjufrågor m.m. är exempel på material som återfinns här. 
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2 Teoretisk referensram 
 

I det här kapitlet presenteras den teori som ligger till grund för uppsatsen. 
Kapitlet inleds med en teorimodell över teorins uppbyggnad och en 
sammanfattning av innehållet i kapitlet, vilket sedan följs av teori om vad 
revision är. Vidare behandlas revisorsrollen, IT-revision, 
informationssäkerhet samt de lagar och regler som gäller vid revision i 
datamiljö. 

 

2.1 Uppbyggnad av teori  
 

 
Figur 1 Teorins beståndsdelar  

Teorimodellen ovan visar hur de olika beståndsdelarna i teorin är kopplade 
till varandra. Det mest grundläggande begreppet i uppsatsen, 
informationssäkerhet, finns representerat i flera delar av teorikapitlet. Ett 
exempel på hur pilarna i modellen fungerar är att en revisor, eller en IT-
revisor utför en revision. Revisionen utförs hos en klient, eller företag. Med 
andra ord visar pilarna i modellen har respektive del påverkar varandra. 
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2.2 Sammanfattning av teori 
 
Revisorerna har en mycket viktig uppgift att fylla i samhället. Dock är det 
för många människor egentligen ganska okänt vad en revisor verkligen 
arbetar med. Gemensamt för de flesta är ändå uppfattningen om att revisorn 
utför någon form av kontroll vid revisionen, vilket stämmer väl överens med 
vad det också är. 
 
Alla former av revision skall bygga på en noga genomarbetad planering. Det 
första steget, som är mycket viktigt, är att samla in information om företaget. 
Med hjälp av den här informationen skall revisorn sedan bedöma de 
finansiella riskerna, nämligen de som är kopplade till redovisningen och 
förvaltningen. De finansiella riskerna avgörs både av vad och hur mycket 
som skall granskas, men de avgörs även till stor del av hur själva 
granskningen skall gå till. När riskbedömningen är utförd, görs en 
granskningsplan och därefter följer själva granskningsarbetet. 
 
Att den information som finns i ett företags redovisnings- och 
informationssystem är tillförlig är mycket viktigt för flera intressenter. 
Exempelvis måste banker kunna bedöma att ett företag kan betala tillbaka 
sina lån i banken. Numera lagras i stort sett all information på datorer. Att 
granska datorprogram och system är en av de svåraste uppgifterna som en 
revisor har. 
 
Eftersom att antalet komplexa system ständigt ökar och att även 
användningen av datorprogram tilltar, finns det mer och mer förutsättningar 
för att tekniskt kunniga inom dataområdet skall finnas med vid revisionen. 
Ökningen av komplexiteten i IT-infrastrukturen bidrar till en ökad risk pga. 
den växande volymen av ändrade aktiviteter som idag krävs för att utföra 
olika processer inom en organisation. 
 
Med de komplexa systemen har följt att informationssäkerhet har blivit ett 
allt viktigare begrepp. Informationssäkerheten ses inom företag som en 
funktion och skydd som bevarar och främjar företagets produkter, tjänster, 
organisation och IT-resurser. Ett företag är vanligen utsatt för en mängd 
olika risker. De här hoten eller riskerna kan, om de förverkligas, leda till 
mycket allvarliga störningar i företagets verksamhet. Företagen har genom 
den alltmer avancerade teknologin blivit mera känsliga för störningar. En 
risk som inte uppmärksammas, nonchaleras eller anses vara täckt av 
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försäkringar, kan leda till en störning med allvarliga konsekvenser för 
företag. 
 

2.3 Revision 
 
Redan på 1400-talet infördes granskningar av finansiella rapporter, då främst 
hos rika brittiska familjer för att undvika eventuella bedrägerier. Trots att det 
här har funnits så länge så är det först nu under det senaste århundradet som 
det har utvecklats explosionsartat. Till en början var det endast ledning och 
styrelse som fick ta del av de revisionsberättelser som gjordes vilket innebar 
att aktieägarna inte fick reda på hur resultaten såg ut (Carmichael, 
Willingham & Schaller, 1996). 
 
Omkring år 1990 då den industriella revolutionen hade varat i ca 50 år, hade 
industriella företag expanderat stort. Vid den här tiden började allt fler 
aktieägare att få ta del av de revisionsberättelser som utfördes. Många av 
aktieägarna förstod inte värdet av revisorers arbete och missförstånd var vida 
utspritt även bland företagsledare och banker. Faktum är att det var en 
allmän tro att revisorns åsikter var en garanti för att de finansiella 
uttalandena var korrekta (Carmichael, Willingham & Schaller, 1996).  
 

2.3.1 Vad är revision? 
 
Ordet revision kommer från det latinska ordet revidere, vilket betyder att se 
tillbaka (Moberg, 2003). Begreppet har fått en mängd definitioner som 
vanligtvis beskriver att revision är att kritiskt granska, bedöma och uttala sig 
om ett företags redovisning och förvaltning (FAR:s Revisionsbok, 2000).  
 
Revisorerna har en mycket viktig uppgift att fylla i samhället. Men för 
många människor är det ganska okänt vad en revisor gör. Vissa tror att de 
sköter bokföringen medan andra tror att de bara prickar av siffror. 
Missuppfattningarna om revision är därför många. Gemensamt för de flesta 
verkar ändå vara uppfattningen om att revision innebär någon form av 
kontroll vilket det också är. En revisor skall i första hand kontrollera om ett 
företags ekonomiska affärer har blivit korrekt redovisade och om olika 
uppgifter om ekonomin ger en rättvisande bild av företaget. En revisor är en 



Teoretisk referensram 
 

 
10 

oberoende person som i efterhand skall granska ett företags redovisning och 
förvaltning. Den här granskningen görs utifrån god revisionssed, dvs. god 
praxis. Det är i stor utsträckning företagets redovisning som revisorn 
granskar, men även hur företagsledningen har skött företaget (FAR, 1991). 
 
Revisorn kan i sitt dagliga arbete göra mer än att bara granska. Hur mycket 
beror mycket på hur kunnig och erfaren revisorn är. Ofta får revisorn arbeta 
som rådgivare. Det gäller exempelvis då företag skall lägga upp 
redovisningssystem, göra årsredovisning eller ta ställning till skatteproblem 
eller vill ha hjälp vid värdering av ett företag. Idag ställer revisorn även ofta 
upp med råd vid val av datorer och datorsystem. En revisor kan bli vald av 
bolagsstämman i ett företag och som vald revisor gäller det att tänka på att 
bibehålla sitt oberoende. Det här får inte komma i fara vid rådgivning. Även 
om revisorn kan ge råd är det ändå företaget som fattar alla besluten (FAR, 
1991). 
 

2.3.2 Revisionsprocessen 
 
All revision skall bygga på en noga genomarbetad planering. Ett första och 
mycket viktigt steg är att samla in information om företaget. Med den här 
informationen skall revisorn sedan bedöma risken för väsentliga fel i 
redovisning och förvaltning. Den här risken avgörs dels av vad, dels av hur 
mycket som skall granskas men även till stor del hur själva granskningen 
skall gå till. Den kanske allra viktigaste uppgiften för revisorn är således 
själva riskbedömningen. När bedömningarna är gjorda skriver revisorn en 
sammanfattande granskningsplan och därefter görs ett arbetsprogram för 
själva granskningen. Programmet är skriftliga instruktioner på vad och hur 
mycket som skall göras liksom när, hur och av vem det skall utföras av. 
Sedan följer själva granskningsarbetet. Den årliga revisionen avslutas sedan 
med en revisionsberättelse. Utöver revisionsberättelsen lämnar revisorn ofta 
andra rapporter till företaget för att peka på fel och förslag till förbättringar 
(FAR, 1991).  
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Här nedan följer en bild på hur revisionsprocessen i stort går till: 
 

 
Figur 2 Revisionsprocessen (FAR, 1991) 

 
Rent konkret är revisionens mål att en revisionsberättelse skrivs. I den uttalar 
sig revisorn om årsredovisningen och om styrelsens och VD:s förvaltning. 
Målet skulle indirekt därför kunna sägas vara att medverka till en trovärdig 
ekonomisk information om företaget och en bedömning av hur styrelse och 
VD fullgör sina uppdrag. Det här är viktigt för de intressenter som finns 
kring ett företag. En del av dem kan fatta stora och avgörande beslut med 
ledning av en årsredovisning som en revisor inte har anmärkt något på. 
Målet för revisionen är oberoende av vad företaget gör och hur stort det är. 
Det är viktigt för revisorn att alltid ha målet i sikte. Annars riskeras att 
revisorn förirrar sig i arbetsuppgifter som kan vara informativa, roliga, 
spännande och intressanta, men som ej leder närmare målet (FAR, 1991). 
 
För att uppnå en effektiv revision måste den här planeras noga. Två frågor är 
enligt FAR (1991) viktiga att svara på nämligen, vilka områden som skall 
granskas och hur ingående granskningen skall vara på varje delområde. 
 
”Område” är i det här fallet ofta en post i resultat- eller balansräkningen och 
de funktioner som ligger bakom posten i fråga. Revisorn kan sällan se på 
varje transaktion, dels är det inte så meningsfullt och dels är det mycket dyrt. 
Därför måste ett urval ske. Det urval som revisorn gör baseras på principerna 
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om väsentlighet och risk. Granskningen skall i första hand vara på de 
områden där risken för väsentliga fel är som störst. För att komma fram till 
det mest effektiva sättet att granska måste revisorn samla in och ta ställning 
till mängder av information om företaget. Alla företag är unika och 
granskningen måste således anpassas till de faktiska förhållanden som råder i 
varje enskilt fall. Revisorn väljer de granskningsmetoder och 
granskningsåtgärder som kräver minst resurser, alltså de som är mest 
effektiva, för att ge en revisionsberättelse (FAR, 1991). 
 

2.3.3 Intressenter till företags revision 
 
Revisorn väljs av aktieägarna på bolagsstämman. Därför kan många lätt tro 
att revisorn är ägarnas speciella ombud och ingen annans. Dock är den här 
uppfattningen lite gammaldags. Det finns en rad olika intressenter som har 
nytta av vad revisorn gör. Inte bara ägarna utan även alla kreditgivare, stat 
och kommun, leverantörer, kunder och anställda kan behöva veta att den 
ekonomiska informationen är korrekt. Även företagsledningen kan ha nytta 
av revisorns synpunkter. I det lilla enmansföretaget har ofta ägaren en god 
överblick över verksamheten, eftersom denne som regel är den person som 
har kontroll över informationen. I större företag däremot sitter aktieägarna 
för det mesta inte i företagets ledning. Utan egen insyn i företaget får de helt 
enkelt hålla till godo med det som företagsledningen delger. Då är det 
särskilt viktigt att uppgifterna stämmer och att de visar en rättvisande bild av 
företagets ekonomiska ställning. När aktieägarna fattar egna beslut utgår de 
givetvis från vad de får veta. Revisionen skall kunna visa om den 
information som företagsledningen delger också är tillförlitlig information. 
Även de som funderar på att bli aktieägare i ett företag vill grunda sina 
beslut på information som är trovärdig (FAR, 1991). 
 
Banker och andra kreditgivare befinner sig i en liknande situation. De måste 
kunna bedöma huruvida ett företag kan betala sina lån med ränta. Att den 
ekonomiska informationen är korrekt är en sorts säkerhet för den som är 
kreditgivare och lånar ut pengar. Den här säkerheten blir mer värd då en 
oberoende person som kan redovisning har granskat företagets ekonomiska 
ställning. Stat och kommun behöver också veta om den information som 
företagen redovisar är tillförlitlig. Det här ligger sedan till grund för skatter 
och avgifter. Företagets leverantörer använder företagets redovisning till att 
avgöra huruvida de vågar leverera och hur stor kredit de kan tänkas ge till 
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företaget. Kunderna vill veta om företaget kan förväntas sköta leveranser. De 
anställda är på ett personligt sätt mer beroende av företagets information än 
vad andra är. Även företagsledningen som ansvarar för redovisningen och 
förvaltningen kan ha stor nytta av revisorns omdömen och synpunkter. 
Ledningen kan samtala med revisorn i ekonomiska frågor och dessutom 
erhålla information om företaget som kanske inte skulle komma fram annars 
(FAR, 1991). 
 

2.4 Lagar och regler för revision 
 
År 1999 fick Sverige en Revisionslag. Den femte paragrafen i 
Revisionslagen (SFS 1999:1079) preciserar vilka uppgifter en revisor har: 
 
”Revisorn skall granska företagets årsredovisning och bokföring samt 
företagsledningens förvaltning. Granskningen skall vara så ingående och 
omfattande som god revisionssed kräver. Om företaget är moderbolag, skall 
revisorn även granska koncernredovisningen och koncernföretagens 
inbördes förhållanden” (FAR 2005, del 2: s. 19). 
 
Sjunde paragrafen lyder:  
 
”samband med revisionen skall revisorn till företagsledningen framföra de 
erinringar och göra de påpekanden som följer av god revisionssed” (FAR 
2005, del 2 s. 19). 
 
Motsvarande står att läsa i Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) kapitel nio. 
Aktiebolagslagen slår även fast att VD och styrelse är skyldiga att lämna 
revisorn alla upplysningar och all hjälp för att möjliggöra en revision. 
Aktiebolagslagen innehåller även många andra bestämmelser om vad 
revisorn skall göra (FAR, 2007).  
 

2.4.1 Revisionsstandarder i Sverige 
 
De revisionsstandarder som finns för intern kontroll finns i RS 400, RS 401 
och RS 402. RS 400 behandlar riskbedömning och intern kontroll. I punkten 
19 kan följande läsas om kontrollmiljön: 
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”Revisorn skall skaffa sig tillräckligt med förståelse av kontrollmiljön för att 
kunna bedöma företagsledningens inställning till, medvetenhet om och 
åtgärder i frågor om interna kontroller och deras betydelse i företaget” 
(FAR 2005, del 2 s. 359). 
 
Vid bedömning av kontrollrisken i ett företag granskas olika kontroller i 
företagets redovisningssystem. De här kontrollerna utförs för att revisorn 
skall skaffa sig bevis för att bedöma hur effektiva de här systemen är. I 
punkten 31 står det att: 
 
”Revisorn skall skaffa revisionsbevis genom granskning av kontroller för att 
få stöd för varje bedömning av kontrollrisken som innebär att den är mindre 
än hög. Ju lägre kontrollrisken bedöms vara, desto mera stöd skall revisorn 
skaffa för bedömningen att redovisningssystem och system för intern kontroll 
är lämpligt utformade och fungerar effektivt” (FAR 2005, del 2 s. 361). 
 
RS 401 behandlar revision i en datoriserad informationssystemmiljö. Redan i 
punkten två går att läsa: 
 
”Revisorn skall beakta hur en datoriserad informationssystemmiljö påverkar 
revisionen” (FAR 2005, del 2 s. 365). 
 
En datoriserad informationssystemmiljö kan påverka revisorn hur denne 
beaktar de risker som finns med systemet och hur granskningen utformas för 
att han eller hon skall uppnå revisionsmålet. Gällande revisorns kunnande 
och kompetens står det i punkten fyra att: 
 
”Revisorn skall ha tillräcklig kunskap om datoriserade informationssystem 
för att kunna planera, leda, övervaka och granska det arbete som utförs. 
Revisorn skall ta ställning till om det behövs specialistkunskaper om 
datoriserade informationssystem i en revision” (FAR 2005, del 2 s. 366). 
 
Angående planeringen står det i punkten fem att RS 400 ”Riskbedömning 
och kontroll” skall följas. Punkten sex säger att: 
 
”Vid planeringen av de delar av revisionen som kan påverkas av klientens 
datoriserade informationssystemmiljö, skall revisorn skaffa sig förståelse av 
systemfunktionerna, deras innebörd och komplexitet samt vilken tillgång de 
ger till uppgifter som skall användas i revisionen” (FAR 2005, del 2 s. 366). 
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Vidare gäller det för revisorn att avgöra graden av väsentlighet i den 
datoriserade informationssystemmiljön. Punkten sju är en central punkt i det 
här avseendet, där flertalet risker nämns och vad som karaktäriserar de här 
riskerna. Inledningsvis kan det här läsas: 
 
”När datoriserade informationssystem är av väsentlig betydelse, skall 
revisorn också skaffa sig förståelse av den datoriserade 
informationssystemmiljön och om den kan påverka bedömningen av 
inneboende risk och kontrollrisk” (FAR 2005, del 2 s. 367).  
 

2.4.2 Sarbanes-Oxley Act 
 
Många länder ser över befintliga eller utvecklar nya regelverk kring 
bolagsstyrning. Den amerikanska Sarbanes-Oxley Act är den som väckt 
störst uppmärksamhet (KPMG, 2007a). Sarbanes-Oxley Act (SOX), är 
officiellt sett en amerikansk företags redovisningsreform. SOX bidrar till 
stora effekter på organisationers IT och då speciellt deras säkerhetssystem, 
bruk och kontroll. Förordningen kontrollerar hur publika företag skall 
hantera sina finansiella rapporter. På lång sikt kommer SOX faktiskt att 
påverka varje aspekt av informationssäkerhet. Säkerhetsansvariga på företag 
kommer att bli väl försedda genom ökningen av kunskap om den här 
lagstiftningen och dess effekt på säkerhetens krav för företagens 
infrastruktur (Pabrai, 2004).   
 
SOX kräver att två viktiga avdelningar eller grupper samarbetar. Den första 
gruppen inkluderar säkerhet och IT-arkitekturen med praktisk erfarenhet i att 
identifiera och ta fram ledningsprocesser (IAM) och tekniker. Den andra 
gruppen består av redovisare, finansiärer, rättsliga och tillmötesgående 
professionella som är ansvariga för att definiera, planera, utföra och testa hur 
företagen möter kraven från SOX (Pabrai, 2004). 
 
Vad är då SOX? SOX är en viktig lagförordning som skapades av den 
amerikanska kongressen, 2002, då industrin vittnade om många 
bolagsskandaler såsom Enron, Worldcom och Tyco. Målet med 
förordningen var att återställa investerarnas förtroende och det mest kritiska 
var att inrätta en finansiell genomsynlighet i företagen. Den här förordningen 
är en fullmakt som ger ny uppmärksamhet på säkerhet och är en kritisk part 
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för syftet av att certifiera interna kontroller och vittna om noggrannheten av 
den finansiella informationen (Pabrai, 2004).  
 
Förordningen har enligt Pabrai (2004) en specifik påverkan på många 
områden inom säkerheten, såsom: 
 

• Designa och implementera säkerhetskontroller såsom de inom 
området IAM. 

• Dokumentera en säkerhetspolicy. 
• Granska system som bearbetar känslig information. 
• Träna säkerhetskännedom.  

 
SOX består av olika sektioner, såsom sektion 404 som behandlar årliga 
certifikationer om interna kontroller, ett oberoende redovisningsvittne om 
rapporten och kvartalsåtergivelser för uppdateringar och ändringar som 
krävs (Pabrai, 2004). Företagsledningen måste enligt lagen identifiera risker 
kring den finansiella rapporteringen, besluta hur de här skall hanteras genom 
kontroller, dokumentera och testa de här processerna och kontrollerna samt 
göra en egen bedömning över hur det här fungerar. Den här bedömningen 
skall företagsledningen avrapportera tillsammans med övrig finansiell 
rapportering. Rapporteringen skall även granskas av de externa revisorerna 
som även de skall lämna en egen bedömning av den interna styrningen och 
kontrollen. I de flesta fall innebär det här ett mycket stort arbete och med en 
väldigt tydlig deadline, eftersom bedömningen av den interna kontrollen 
skall avlämnas samtidigt som övrig rapportering. De konsekvenser som kan 
uppstå i fall att arbetet genomförs på fel sätt eller inte i tid kan bl.a. medföra 
stränga straff för företagsledningen. Även revisorerna om deras rapportering 
är felaktig riskerar straff (KPMG, 2007a).  
 
Sektion 404 medför därför att en ny rapport måste skapas för att validera de 
interna kontrollerna över de finansiella rapporteringsprocesserna. Många 
inom industrin anser att sektion 404 är den mest kritiska delen av SOX 
(Pabrai, 2004).  
 
Kontrollrapporten måste enligt Pabrai (2004):  
 

• Klarlägga ansvaret för ledningen för att inrätta och behålla en 
tillfredställande intern kontrollstruktur och procedurer för finansiell 
rapportering. 
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• Innehålla en bedömning 
• Driva projekt och initiativ inom organisationen för att implementera 

kontroller och procedurer för att leda den finansiella 
rapporteringsprocessen. 

 
En del företag kan se sig färdiga med anpassningen till SOX men processer 
och dokumentation måste hela tiden anpassas till verksamhetens förändring 
och utveckling samt till nya och ändrade krav. Vad som krävs är 
framförhållning för att bygga in funktioner redan från början i nya system 
och processer. Genom att ha genomfört och förvaltat rätt innebär det att 
SOX-anpassningen har fått en utmärkt grund för att effektivisera kontroller 
och processer vid utvecklingen av riskhantering och kontroll (KPMG, 
2007a).   
 
Nu har de flesta amerikanska företag överlevt sin första granskning under 
SOX-förordningen och har både uppnått de interna enhetliga målen och mött 
revisorernas krav. Då SOX inte uttryckligen nämner IT, lärde sig företagen 
dock snabbt att deras materiella finansiella system berodde på deras 
underliggande infrastruktur. Ett antal större ”IT-huvudvärker” uppstod då de 
skulle överkomma det här problemet för att uppnå SOX krav. Att bevara den 
högsta nivån av säkerhet för kundinformation är själva kärnan för finansiella 
institutioner. Nu när de flesta företagen har genomgått sin granskning, 
utvärderas de mest hur länge företagen kan fortleva och flexibiliteten i deras 
program i ljuset av nya utvecklade behov och krav (Whitney, 2006).  
 
Över de senaste åren har revisorer lärt sig mycket om IT-infrastruktur och 
hur de skall bedöma krav och processer som krävs enligt SOX. I framtiden 
kommer revisorns behov gå åt två olika håll. Först kommer ändringar i 
ledningen bli än mer viktig då revisorer tittar på större ändringar i kontroller 
som stödjer nyckeln i företagets processer och applikationer och i en 
varierande nivå inom mjukvaruinfrastrukturen. Företag kommer att krävas 
på att demonstrera omfattande förändringar i kontroller för IT-
infrastrukturen som stödjer varje finansiell applikation (Whitney, 2006). 
 
Sektion 404 i SOX kräver att de amerikanska företagen som är listade på den 
amerikanska börsen samt de utländska företagen, såsom Ericsson, som även 
de är listade i USA skall upprätta en intern kontroll över den finansiella 
rapporteringen. Sektion 404 säger även till företagets ledning att de skall 
bedöma effektiviteten av den interna kontrollen på en årlig basis, och förse 
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deras revisorer med sin egen bekräftelse på ledningens bedömning. Stora 
icke-amerikanska företag började med att inkludera Sektion 404 den 15 juli 
2006. Efter det här datumet, måste de inkludera en intern kontrollbedömning 
och revisorns bekräftelse i deras årliga rapport tillsammans med SEC. 
Mindre icke-amerikanska utfärdare har till den 15 juli 2007 på sig för att 
lyda under den nya lagen (Cohen, 2006).  
 
Vad kommer det här då att innebära för icke-amerikanska företag? Efter 
erfarenheter från USA kommer det att uppstå stora debatter kring det här. 
Under 2005, det första året i USA då de inhemska företagen var tvungna att 
lyda sektion 404, rapporterade ungefär 15 % ineffektiv intern kontroll. 
Nästan lika många var tvungna att göra om sina finansiella uttalanden pga. 
de här interna kontrollproblemen. Förhoppningsvis har de icke-amerikanska 
företagen lärt sig under årens lopp, hur de skall minska problemen vid 
interna kontroller så att det inte uppstår några problem då det här införs 
(Cohen, 2006). 
 

2.5 Revisorsrollen 
 
Två centrala begrepp inom revision är väsentlighet och risk. Revisorn är 
tvungen att avgöra vad som är väsentligt för årsredovisningen i ett relativt 
tidigt skede. I samband med riskbedömning görs även en 
väsentlighetsbedömning för att genom det här avgöra vad som skall ingå vid 
en granskning (FAR 2005, del 2).  
 
Revisorer talar om fyra olika slag av risker. Den övergripande risken är 
revisionsrisken. Risken för ett felaktigt uttalande i revisionsberättelsen är en 
form av revisionsrisk. Den här revisionsrisken påverkas i sin tur av tre andra 
risker, inneboende risk, kontrollrisk och upptäcktsrisk. Inneboende risk och 
kontrollrisk finns alltid i alla företag, oavsett om revision sker eller inte. Den 
inneboende risken består i att det blir väsentliga fel i redovisningen eller 
brister i förvaltningen pga. förhållanden som har med företagets verksamhet 
att göra. Förhållandena i företaget kan vara mycket komplicerade. Om 
verksamheten är av sådan art att redovisningen innebär svåra bedömningar 
vid värdering av företagets tillgångar och skulder, ökar den inneboende 
risken. Tillgångar som påverkas mycket av förändrad efterfrågan eller 
teknisk utveckling har en högre inneboende risk (FAR 2005, del 2). 
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Kontrollrisken innebär att faran för väsentliga fel och missförhållanden inte 
tas om hand av företagets egna system för intern kontroll. Alla system för 
företagets interna kontroll har olika kvalitet och de kan aldrig bli säkra till 
etthundra procent. Inneboende risk och kontrollrisk finns alltså oavsett om 
revision sker eller inte. Dock kan de här riskerna kommas åt. Om den 
inneboende risken och kontrollrisken är höga måste revisorn utöka sin 
granskning. Med det här så ökar även möjligheterna till att göra en korrekt 
bedömning av företagets årsredovisning (FAR 2005, del 2). 
 
Med upptäcktsrisk menas faran att väsentliga fel i revisionen inte avslöjas. 
Den här risken är beroende av hur mycket som granskas (FAR 2005, del 2). 
RS 320 behandlar väsentlighet vid revision och i andra punkten går det att 
läsa: ”Revisorn skall beakta väsentlighet och dess samband med 
revisionsrisk när han eller hon genomför en revision” (FAR 2005, del 2: s. 
352). 
  

2.5.1 Ökade risker inom revisionsyrket 
 
Sättet att bedriva revision är i ständig utveckling. Behov och önskemål för 
tunga intressentgrupper kan vara av stor betydelse. Utvecklingen sker 
numera ofta i samverkan med intressenterna. Arbetet påverkas även av hur 
redovisningen utvecklas. Då omvärlden förändras, omprövas också revisorns 
roll och uppgifter. Revisorn har efterhand fått alltfler uppgifter. Det beror bl. 
a. på att antalet regler i samhället har ökat, men det beror även på att många 
intressenter litar på och förväntar sig så mycket av revisorerna. Ett 
”förväntningsgap” kan lätt uppstå då intressenternas förväntningar på 
revisorn inte svarar mot vad revisorn faktiskt kan göra. För att minska det 
här gapet krävs det att intressenterna får veta mer om revisorsrollen (FAR, 
1991). 
 
Både i Sverige och i andra länder har datorer öppnat möjligheter för nya 
typer av ekonomisk brottslighet. Revisorerna har med anledning av det här 
själva fått utbilda sig i databehandlingsprogram för att kunna klara av 
revision i datamiljö (FAR, 1991). Revisionsmiljön är idag ofta mycket 
komplicerad på det tekniska planet och därmed krävs det stora kunskaper på 
revisorerna inom olika områden (KPMG, 2007a).  
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I USA är det inte alls ovanligt med skadeståndsprocesser mot revisorer. I 
Sverige har det dock inte gått lika långt än, även om antalet 
skadeståndsanmälningar mot revisorer har ökat. Risken för att revisorn blir 
skadeståndsskyldig påverkar givetvis också utvecklingen av revision. 
Revisorer som uppsåtligt eller av oaktsamhet skadar ett företag är 
ersättningsskyldiga enligt samma grunder som gäller för VD och 
styrelseledamöter. Ett företag kan exempelvis skadas genom en dålig 
revision eller att revisorn bryter mot tystnadsplikten (FAR, 1991). 
 
Ett av de svåraste problemen för revisorn är och har varit att bedöma 
säkerhet och tillförlitlighet i stora, komplexa databehandlingssystem. 
Driftsäkerheten är en avgörande faktor t. ex. i system där transaktioner 
behandlas direkt utan marginaler för avbrott, så att utdata kan påverka den 
händelse som utlöser själva transaktionen. Ett system kanske skall ge 
beslutsunderlag sekundsnabbt till hundratals olika ordermottagare eller 
kassörer (Björkman, 1978).  
 
Det är relativt enkelt att föreställa sig hur pass känsliga sådana system kan 
vara för störningar. Även om databehandlingen inte sker i reell tid, som i 
föregående exempel, har driftsäkerheten oftast en mycket stor betydelse. 
Ofta finns informationsmängderna i några få rum i några maskiner eller hos 
några individer. En störning, som exempelvis att en brand skulle uppstå i ett 
rum med maskiner där stora informationsmängder lagras, kan under 
olyckliga omständigheter få till följd att hela företaget drabbas mycket hårt 
(Björkman, 1978). 
 
Ändringen av placeringen för datorerna inom företaget har även bidragit till 
komplexiteten när det gäller granskningen av ett företags ekonomiska 
ställning samt uppbyggnaden av IT-strukturen. Datorerna användes i början 
främst för att bearbeta redovisningsdata. För att utföra det här behovet var de 
oftast placerade inom och under kontroll av redovisningsavdelningen. Efter 
det här har användandet av datorer expanderat till att inkludera en vid 
räckvidd av styrning och operationella uppgifter. Som ett resultat har 
ansvaret för datorerna gått från redovisningsavdelningen till en separat 
avdelning. Det kan även tilläggas att datorerna inte längre är placerade i 
redovisningsavdelningen utan har flyttats från en plats både inom och/eller 
utanför organisationen (Watne & Turney, 1990). 
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Bearbetningsprocessen av information med hjälp av datorer har varit något 
av det största och viktigaste av den tekniska utvecklingen under den senare 
delen av 1900-talet. Datorinstallationer finns i microformat till minidatorer, 
till stordatorer sammanlänkade i stora komplexa internationella finansiella 
kommunikationsnätverk. Ett företag kan välja att leasa eller äga sitt eget 
datorsystem, eller för att använda det utanför, oberoende av 
datorserviceorganisationer för att bearbetas elektroniskt. Den större 
användningen av datorer i affärer har sett sin motsvarighet i ökningen av 
datarelaterade bedrägerier och fel (Cosserat, 2004).  
 

2.5.2 Revisionsarbete i datoriserad miljö 
 
I ljuset av dagens och framtidens framsteg inom IT, är det uppenbart att vi 
numera har en informationsbaserad ekonomi (Chambers & Court, 1992).      
 
En vanligt förekommande systemgranskningsmetod är känd under namnet 
riskanalys. Vid riskanalysen ställs det frågor kring: integritet, säkerhet och 
konfidentialitet. Integritet innebär fullständighet och riktighet, säkerhet 
innebär en garanterad fortsatt integritet, och konfidentialitet innebär skydd 
för icke-auktoriserad åtkomst (Chambers & Court, 1992). En riskanalys skall 
göras för varje system och tjänst. Dessutom skall gemensam IT hanteras på 
ett lämpligt sätt. Det är IT-säkerhetschefens yttersta ansvar att få igång 
arbetet med identifieringen av hot och jobbet med riskanalyser. Vid en 
riskanalys gäller det att titta på alla IT-resurser som finns och göra ett 
hotscenario baserat på de olika hotbilder som finns. Det gäller att identifiera 
vem som skulle tjäna på att göra någon form av brott i ett system och 
därefter tänka sig in i den personens situation. Är det många 
pengaöverföringar som sker med företaget i fråga? I det fallet kan någon 
vilja få tag på ett användarkonto som i sin tur har åtkomst till 
krypteringsnycklarna för överföringssessionen. Det gäller då att göra några 
riktiga och verklighetsförankrade hotscenarier och koppla riskerna till varje 
scenario om det skulle inträffa. Det här arbetet kan leda fram till ett 
beslutsunderlag som motiverar kostnaderna för att införa IT-säkerhet 
(Mitrovic, 2005).     
 
Revisorn måste vara väl bekant med den omfattande variationen av 
tillgängliga kontrollmetoder i en datoriserad miljö. Syftet med de här 
kontrollmetoderna är att säkerställa att de register och rapporter som skapas 
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av databehandlingsfunktionen, och den här funktionens effektivitet är 
rättvisande, kommer i rätt tid, är produktiva och ekonomiska (Chambers & 
Court, 1992). 
 
Revisorerna är enligt Chambers & Court (1992) intresserade av IT-området 
pga. två saker, dels att revisorernas arbete påverkas av klientens datoriserade 
system, dels att revisorerna kan utnyttja sina egna datoriserade arbets- och 
administrationsfunktioner i systemen. 
 
Chambers & Court (1992) anser att allt revisionsarbete brukar inbegripa 
följande element: 
 

• Att revisorn sätter sig in i det företag som revideras, och hela dess 
verksamhet och alla till verksamheten relaterade system 

• Att revisorn registrerar de här systemen 
• Att revisorn fastställer den lämpligaste granskningsmetoden och 

planerar revisionen 
• Att revisorn utför kontrollgenomförande- och 

substansgranskningsmetoder 
• Att revisorn registrerar det arbete som utförts under revisionen 
• Att revisorn analyserar redovisningen och resultaten (före och efter 

andra revideringsrutiner) 
• Att revisorn rapporterar revisionsresultaten. 

 
Alla de här aktiviteterna kan enligt Chambers & Court (1992) i varierande 
grader automatiseras med hjälp av datorsystem. I de flesta fall baseras 
sådana system på användning av persondatorer. Detaljerade revisionsrutiner 
är alltid aspekter av antingen genomgång av data, eller genomgång och 
testning av systemen. 
 
Revisionsarbete i en datoriserad miljö inbegriper vanligen utnyttjande av 
datorstödda granskningsmetoder. En av de första metoderna som anammades 
var nyttjande av registeranalysprogram för att göra dataurval, bekräfta 
slutsummor och utföra beräkningar. Det här programmet kom för revisorer 
1965. Många andra har sedan tagits i bruk. De kräver alla att revisorn på ett 
eller annat sätt anpassar ett färdigt skalprogram till en viss revisions speciella 
krav. Vissa revisorer använder sig också av datorstödda metoder för att 
pröva datorsystems fortlöpande integritet (Chambers & Court, 1992). 
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2.5.3  Revisorns medverkan vid systemutveckling 
 
Det är önskvärt att en granskning i datormiljö skall utföras av en person eller 
personer som har tillräcklig teknisk träning och färdighet som en revisor. Det 
här för att avlämna revisionstekniska och säkerhetsmässiga råd angående 
redovisningssystem redan under systemutvecklingsarbetet. En tillräcklig 
förståelse för att de interna kontrollstrukturerna skall kunna erhållas för att 
kunna planera granskningen och bestämma själva upplägget, tajmingen och 
utsträckningen av test som skall utföras är nödvändig (Watne & Turney, 
1990).  
 
För att upprätthålla förståelse måste mer krav ställas på tolkningen av själva 
granskningen för att kunna bedöma kontrollrisken. Revisorn måste kunna 
upprätthålla sig med kunskap om redovisningssystemet för att förstå 
redovisningsprocessen från initieringen av transaktioner till vad som senare 
tas med i de finansiella rapporterna, inklusive hur användningen av datorer 
används för att bearbeta den data. Revisorn som använder datorn som hjälp 
måste kunna förstå hur datorer fungerar, vilka tekniker som finns. De 
behöver däremot inte kunna granskningsmetodiken som behövs av en som 
granskar manuella eller mekaniska system (Watne & Turney, 1990). 
 
Om revisionen i efterhand tvingas underkänna säkerhetsnivån i ett 
datorsystem, kan det här leda till dyrbara och besvärliga systemändringar, 
vilket oftast torde kunna undvikas genom förbättrade arbetsmetoder i 
systemutvecklingsarbetet. Innan ställning tas till vilka 
systemutvecklingsaktiviteter det är lämpligt att revisorn deltar i, bör dennes 
arbetsområde avgränsas (Björkman, 1978).  
 

2.6 IT och revision 
 
Revisorns första respons på datorerna var att betrakta dem som om de vore 
ett mekaniskt bokföringssystem. Med bokföringssystem menas att revisorn 
inte hade berörts något av den interna mekaniken om hur maskinen 
placerade posterna i huvudboken och hur beräkningar utfördes. Revisorerna 
kunde läsa sig till den gamla balansen, lägga till eller dra ifrån de olika 
posterna och sedan jämföra med den nya balansen med den rätta mängden 
som räknats ut manuellt (Watne & Turney, 1990).   



Teoretisk referensram 
 

 
24 

Att granska datorprogram är en av de svåraste uppgifterna som finns för en 
revisor. Även fast det finns många olika tekniker att ta hjälp av är det en 
utmaning att förvissa sig om att ett datorprogram bearbetar redovisningsdata 
korrekt över en viss tidsperiod. Ännu svårare är att bekräfta att det program 
som granskas verkligen är det som används av klienten (Watne & Turney, 
1990). 
 
Hårdvara är den fysiska utrustningen som system associeras till. Exempel på 
det är nätverk, CPU (datorns minne), RAM minne, skrivare, högtalare, 
hårddisk, CD-ROM-spelare m.m. Hårdvarukomponenterna i ett datorsystem 
arbetar endast med hjälp av mjukvara. De kräver instruktioner eller 
datorprogram (Cosserat, 2004). Förändringar i hårdvara, mjukvara och 
placering har ändrat den konceptuella ansatsen för granskning. En tidig 
ansats bestod i att ignorera datorn, genom att behandla den som en svart 
låda, och granska runt den. Ökningen av datorer och revisorer, har sedan 
dess lett till att datorer används på två sätt. Dels som ett verktyg för revisorn 
för att hjälpa till vid utformningen av granskningen, såsom att skriva ut 
bekräftelser och dels målet för granskningen där data är presenterad på 
datorn och resultatet analyseras för att kolla reliabiliteten och exaktheten av 
datorprogrammen (Watne & Turney, 1990).  
 

2.6.1 Organisation och utveckling av IT-revision 
 
Enligt Jenkins & Pinkney (1978) bör datarevisorer/IT-revisorer organiseras 
som en separat grupp. Hos större byråer kan det krävas fler grupper, men hos 
mindre byråer kan det vara en enda grupp som assisterar olika kontor. 
Gruppen bör ledas av en chef som själv arbetar som IT-revisor. Denne bör 
ansvara för planering och kontroll av arbetet i gruppen. Genom att antalet 
komplexa system ständigt ökar och användningen av datorprogram tilltar, 
finns det emellertid allt bättre förutsättningar att använda teknisk 
datapersonal inom datarevisionen (Jenkins & Pinkney, 1978). 
 
De huvudsakliga arbetsuppgifterna för IT-revisorer var enligt Jenkins & 
Pinkney (1978) följande: 
 

• Att utföra förberedande utredningar av nya installationer och 
datorstödda redovisningssystem och att rekommendera om 
datarevisionsspecialister eller övriga revisorer bör utföra den 
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detaljerade beskrivningen av systemen och bedömningen av 
kontrollerna 

• Att bedöma kontroller över utveckling och drift. Det här arbetet 
utförs sällan av revisorer på uppdraget, eftersom det är tekniskt 
inriktat. I många fall kan av samma skäl IT-revisorer funktionstesta 
och granska kontroller över utveckling och drift. 

• Att beskriva system och bedöma kontroller i mer komplexa 
datorstödda redovisningssystem 

• Att utforma testdata och datorrevisionsprogram samt att köra dem 
under det första året. I många fall fortsätter specialisterna av bl. a. 
tekniska skäl att köra dem under följande år. 

 
De delar som en revisor brukar granska och analysera vid en systemrevision 
är enligt Björkman (1978): 
 

• Organisation, dokumentation 
• Prestation 
• Indata 
• Dataöverföring 
• Bearbetning 
• Lagring 
• Kontroll/Felbehandling 
• Distribution 
• Tillämpning. 

 
Vad letar då revisorerna idag efter? Revisorerna undersöker de finansiella 
flödena och processerna, letar efter platser där bedrägerier eller felaktig 
information kan uppstå. Databaser, företagens datorsystem och många andra 
kryphål och liknande inom IT-infrastrukturen ger sårbarheter för data. 
Ökningen av komplexiteten i IT-infrastrukturen bidrar till ökad risk pga. den 
växande volymen av ändrade aktiviteter som krävs för att utföra företagets 
processer inom organisationen (Whitney, 2006). 
 

2.6.2 Datoriserade redovisningssystem 
 
De flesta företag använder sig idag av datorer i viss utsträckning i deras 
redovisningssystem. Oavsett graden av datainnehav måste ledningen inrätta 
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och uppehålla ett lämpligt internt kontrollsystem. I likhet med det här är 
revisorn ansvarig för att erhålla en tillräcklig förståelse för den datoriserade 
redovisningen och de interna kontrollsystemen för att kunna planera 
granskningen och fastställa de effekter på systemet vilka medföljer om själva 
upplägget, tajmingen och graden av test som behöver göras. För att uppfylla 
det här ansvaret fullt ut måste revisorn ha tillräcklig teknisk träning och 
färdighet i användandet av datorsystem och datagranskningsteknik. Sådan 
expertis brukar tillhöra den allmänna redovisningspersonalen eller en 
datagranskningsspecialist inom det tilldelade granskningsteamet (Cosserat, 
2004). 
 
Cosserat (2004) anser att revisorn vid planerandet av granskningen för 
enheter med datoriserade system skall kunna följande: 
 

• Organisationsstrukturen över dataprocessens aktiviteter 
• Betydelsen av dataprocesser i enskilda betydande 

redovisningsapplikationer 
• Komplexiteten av dataprocesser, inklusive användandet av en 

serviceorganisation utifrån 
• Tillgängligheten av data i kopior och för datorn läsbara format 

och 
• Användandet av dataassisterande redovisningstekniker för att 

öka effektiviteten av utförandet av granskningsprocedurer.  
    
Metodologin för att studera och utvärdera redovisningen och det interna 
kontrollsystemet i en datamiljö är konceptuellt sett samma som vid ett 
manuellt system. Vid en granskning av ett datorsystem måste revisorn förstå 
både de generella kontrollerna och applikationskontrollerna. I ett manuellt 
system, är revisorn berörd av designen för datakontrollerna och om de har 
varit placerade i en företagsfunktion (Cosserat, 2004).  
 
Enligt Cosserat (2004) skall revisorn erhålla tillräcklig kunskap om 
datoraktiviteter såsom: 

 
• Klasser av transaktioner i enheternas operationer som bearbetas 

med hjälp av datorn och som är av betydelse för de finansiella 
uttalandena 

• Lagrade årsredovisningar, stödjande dokument, maskinläsbar 
information och specifik redovisning i de finansiella uttalandena 
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involverade i datorprocesser och rapportering av de här 
betydande klasserna av transaktioner 

• Hur datorn gör för att bearbeta data, från initieringen av en 
transaktion till dess slutgiltighet som är det som inkluderas i de 
finansiella uttalandena och 

• De typer av potentiella felaktiga uttalanden som kan uppstå. 
 
Revisorns förståelse för de datoriserade redovisnings- och de interna 
kontrollsystemen skall dokumenteras i pappersformat. Generellt sett är 
graden av dokumentationen varierad beroende på storleken och 
komplexiteten av systemet. I en manuell struktur, kan dokumentationen 
utgöras av en mall med frågor. Liknande finns för datorsystem (Cosserat, 
2004).  
 
Processen vid bedömning av kontrollrisker fungerar på liknande sett vare sig 
det sker på datorer eller i manuella system. Dock är det nödvändigt att i 
dataprocesser se över kunskapen som krävs för att uppnå förståelse, 
identifiera potentiella felaktiga uttalanden med hjälp av procedurer 
(Cosserat, 2004). 
 

2.6.3 Bedömning av den interna kontrollen i datamiljö 
 
Vid bedömningen av i vilken utsträckning den interna kontrollen skall 
beaktas, skiljer revisorn normalt sett mellan grundläggande kontroller och 
organisationen av de grundläggande kontrollerna. De manuella kontroller 
som finns för databehandlat redovisningsmaterial kallas för 
användarkontroller. Därutöver granskas även andra typer av rutiner och 
kontroller vilka är unika för datorsystem. De här brukar kallas för 
programmerade kontroller och kontroller över utveckling och drift. 
Programmerade kontroller utgörs av de steg i ett datorprogram vilka innebär 
kontroll av de data som behandlas. Kontroller över utveckling och drift, 
vilka i huvudsak finns på dataavdelningen, är kontroller över bl. a. 
systeminförande och säkerhet samt användning av program och register 
(Jenkins & Pinkney, 1978). 
 
Revisorn beaktar vanligtvis företagets system för intern kontroll eftersom 
bokslutsgranskningen härigenom kan begränsas och i viss mån även 
tidigareläggas. Ett annat skäl till varför företagets interna kontroll beaktas är 
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att revisorn kan rapportera till företagsledningen om de svagheter som finns i 
systemet. Med det här följer att företagsledningen tvingas att införa och 
vidmakthålla kontroller kring redovisningen och företagets tillgångar. I de 
fall då svagheter i den interna kontrollen framkommer måste alla de här 
svagheterna identifieras och den effekt som svagheterna skall ha på den 
återstående granskningen måste avgöras. Svagheter kan uppkomma genom 
exempelvis frånvaro av en erforderlig kontroll eller genom att en kontroll 
inte utförs (Jenkins & Pinkney, 1978). 
 
Svagheter uppkommer ofta pga. att kontrollerna inte är tillräckligt noga 
planerade under systemutvecklingens inledningsfas. Det här leder till en 
slumpmässig och ostrukturerad utveckling av kontrollerna. I synnerhet är det 
vanligt att behovet av helhetssyn på systemet, både datorstödda och 
manuella delar, ej uppmärksammas, att de manuella kontrollerna ofta 
bestäms efter det att systemet har tagits i drift. Behovet av att se över de 
manuella kontrollerna kan ofta även glömmas bort då datorsystem införs 
(Jenkins & Pinkney, 1978). 
 
De vanligaste svagheterna i de här systemen anser Jenkins & Pinkney (1978) 
vara: 
 

• Att godkännanderutinerna inte utformas på ett effektivt sätt. 
• Att det inte uppmärksammas att de övervakande kontrollerna är 

väsentliga 
• Att riktigheten för data som framställs av datorn inte i tillräcklig 

utsträckning kontrolleras, genom rimlighetskontroller eller genom 
manuell granskning 

• Att det inte införs lämplig arbetsfördelning inom dataavdelningen 
mellan utveckling och drift 

• Att det inte framställs läsbara rapporter om hur datorn används, 
varför meningsfull granskning av datordriften inte kan utföras 

• Att dataregister inte skyddas mot obehörig åtkomst 
• Att det inte tillförsäkras att regler om begränsat tillträde avseende 

datordrift och åtkomst av dataregister tillämpas hela tiden, särskilt 
under kvällar och veckoslut. 

 
Organisationer kan behöva göra om sina interna kontroller för både 
datatillträdet och dataintegriteten. Data som nu ligger i filer, mappar eller i 
E-post kan krypteras för att förhindra att obehöriga får tillträde med tanke på 
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allt säkerhetsintrång som sker. Data kan signeras för att identifiera sändaren 
som en garanti att data inte var modifierad i överföringen. Det här 
säkerställer en ordentlig verifiering, behöriga individer kan dekryptera och 
med det få tillträde till känslig information som de är behöriga till (Pabrai, 
2004). 
 

2.6.4  Datorrevisionsprogram 
 
Revisorerna har olika typer av program och paket för olika arbetsområden. 
De som används mer generellt sammanfattas av Jenkins & Pinkney (1978) 
nedan: 
 

• Registeranalysprogram – för att granska huvudregister, 
genomgångsregister eller transaktionsregister 

• Jämförelseprogram – för att jämföra olika versioner av ett program 
som antingen är i källspråksform eller i körbar form 

• Program för flödesschemaritning – för att rita logiken hos ett 
källspråksprogram och framställa listningar av programmets 
funktioner 

• Frågeprogram i realtid – för att analysera register 
• Logganalysprogram – för att analysera en dators systemlogg 
• Inbyggda programsteg – för att granska verkliga transaktioner 

samtidigt som de bearbetas i ordinarie produktion 
• Testdatageneratorer – för att skapa register med testdata. 

 
Registeranalysprogram var den första typen av datorrevisionsprogram som 
mer allmänt började användas av revisorer och det är fortfarande det mest 
spridda. Genom årens lopp har ett stort antal paketprogram för registeranalys 
utvecklats (Jenkins & Pinkney, 1978).  
 
Datorrevisionsprogram som utvecklats med en flexibel utformning har enligt 
Jenkins & Pinkney (1978) möjligheten till anpassning som sin främsta 
egenskap, genom vilken de kan användas i vilken situation som helst och 
med få begränsningar i de uppgifter som kan utföras. Vanligen består de här 
programmen enligt Jenkins & Pinkney (1978) av tre olika delar: 
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• Den första delen beskriver den datamiljö som programmet skall 
köras i och de register som skall bearbetas 

• Den andra delen beskriver den bearbetning som krävs för att uppnå 
revisionsmålen 

• Den tredje delen består av kodning för att utföra sådana uppgifter 
som vanligen förekommer i varje program som exempelvis läsning 
och utskriftsrutiner. Den här kodningen kräver ofta ingen ändring av 
revisorn. 

 
Program av den här typen kan användas relativt enkelt vid många olika 
utrustningar och register. Dock kan det krävas betydande teknisk kunskap 
för att erhålla den logik som krävs för att nå revisionssyftena. Programmen 
är särskilt attraktiva vid stor variationsrikedom i utrustning och 
registerorganisation (Jenkins & Pinkney, 1978). 
 

2.7 Informationssäkerhet 
 
Säkerhet är ett begrepp som inom företag ses som en funktion som bevarar 
och främjar företagets produkter, tjänster, organisation och IT-resurser. Med 
IT-resurser avses hårdvara, systemprogram, tillämpningar och själva 
informationen de behandlar. IT-säkerheten är ett medel att bevara de tidigare 
nämnda IT-resursernas tillgänglighet, integritet och sekretess. Genom att 
bevara det här leder en god IT-säkerhet till en fortsatt god affärsutveckling 
utan några skador i goodwill och eventuella ansvarsfrågor gentemot 
företagets kunder (Mitrovic, 2005).  
 
Mitrovic (2005) definierar tillgänglighet som en term som beskriver hur en 
IT-resurs finns tillgänglig för auktoriserade användare. Vidare beskriver han 
att integritet hos en IT-resurs är en värdemätare på att resursen i fråga 
förändras efter ett förutbestämt, och auktoriserat, tillvägagångssätt. Allt som 
avviker från det här äventyrar integriteten i varje resurs. Gällande 
sekretessbegreppet anser han att det här innebär att IT-resurserna och dess 
data enbart kan kommas åt genom auktoriserad autentisering av behöriga 
användare och tjänster.  
 
Effektiv IT-säkerhet kan enligt Mitrovic (2005) enbart införas då de 
hotbilder som föreligger är kända och kunskap finns om vilka eventuella 
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svagheter företaget innehar. Hur hänger informations- och IT-säkerhet ihop? 
Informationssäkerhet är enligt Svensk Standard (SS-ISO/EIC 17799:2000): 
 ”Information är en tillgång som, liksom andra viktiga tillgångar i en 
organisation, har ett värde för en organisation och följaktligen måste få ett 
lämpligt skydd. Informationssäkerhet syftar till att skydda information mot 
en mängd olika hot för att säkerställa verksamhetens kontinuitet, minska 
skador på verksamheten och maximera avkastningen på investerat kapital 
samt affärsmöjligheter.”  
 
Informationssäkerhet handlar följaktligen om att skydda den värdefulla och 
känsliga informationen mot olika former av hot och på så vis säkerställa 
organisationens fortlevnad. Vilken form har då informationen? 
Informationssäkerhet handlar om att skydda information, oavsett form. Det 
kan vara brev, mikrofilm, film, ljudband, PM, E-post, webbsidor eller annan 
elektroniskt lagrad fil. Värdet och känsligheten i informationen styr arbetet 
med informationssäkerhet och inte formatet på informationen. IT-säkerhet är 
det samlingsnamn på tekniken som stödprocess för att upprätthålla 
informationssäkerhet på information som lever i ett elektroniskt format. Med 
det menas information som lagras, kommuniceras, publiceras och 
konsumeras elektroniskt (Mitrovic, 2005).  
 
Informationssäkerhetsarbetet syftar till att skapa riktlinjer, policys och 
förhållningssätt till informationen som organisationens tillgång. För att 
datasäkerheten skall bli så bra som möjligt krävs det att det genomförs 
tekniska och administrativa åtgärder på ett sätt som är förenligt med lagar, 
förordningar och myndighetsföreskrifter samt avtal som gäller för berörda 
verksamheter. För att lättare förstå rättsfrågorna kan det vara lämpligt att 
skilja mellan tekniska hjälpmedel, såsom datorer, datanät och vanliga 
programvaror för att behandla, befordra och lagra data, från vad i juristens 
ögon är ett informationsobjekt eller en del av infrastruktur som skall 
bedömas från rättsliga utgångspunkter. Exempel på informationsobjekt kan 
vara elektroniskt undertecknade beställningar, orderbekräftelser, fakturor 
och informationsdatabaser (Mitrovic, 2005). 
 
En återkommande svårighet när rättsfrågor som rör sådana objekt och 
strukturer, skall lösas, är att teknikerna tänker i termer av processer och 
gränslösa flöden medan juristerna tänker utifrån produkter i form av 
informationsobjekt som finns på viss ”plats”. Exempelvis uttag ur en databas 
över studieresultat som översänds i elektronisk form eller skriftliga bevis i 
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elektronisk form förvarade i en elektronisk mapp. Många saknar kunskap om 
att data hanteras i s.k. relationsdatabaser där lagrade data kan struktureras 
om utan att informationsobjektet förändrats när det tas fram i läsbar form. 
Beskrivningar av funktioner och handlingsmönster som knyter an till 
traditionella indelningar i hus, rum och förvar och förfaringssätt i fysisk 
miljö. Användaren kan ges intrycket av att det finns tydliga gränser mellan 
olika ”elektroniska platser” och att rättsverkningarna skall bli desamma i den 
elektroniska miljön som i den fysiska, så kan verkligheten vara en annan. 
Det är därmed viktigt att veta vilka begrepp och regler som finns för att 
förstå hur allt hänger samman, inte bara av tekniker utan även av 
beslutsfattare, jurister och ekonomer m. fl. (Mitrovic, 2005).  
 
Det finns krav på säkerhetsfunktioner vilka enligt Maiwald & Sieglein 
(2002) kan vara:  

• Avlyssningsskydd 
• Integritetsskydd 
• Åtkomstskydd 
• Äkthetsskydd 

o Autentisering (identifiering) 
• Återspelningsskydd. 

 
Informationssäkerhet är säkerhet vid hantering av information, oavsett 
medium, syftande till att upprätthålla tillfredställande tillgänglighet, 
sekretess och informationskvalitet. Varför behövs informationssäkerhet? 
Informationssäkerhet behövs således för att tillse att processerna verkligen 
får den information de behöver för att kunna utföras (tillgänglighet), 
samtidigt som informationen inte kommer obehöriga till del (sekretess). 
Informationen måste även vara riktig och fullständig (informationskvalitet), 
annars kan den medföra felaktiga beslut eller ineffektivitet i processerna 
(Mitrovic, 2005).  
 
Mitrovic (2005) anser att informationssäkerhet kan uppnås genom 
exempelvis: 

• Sociala kontroller 
o T.ex. utbildning 

• Administrativa kontroller 
o T.ex. informationssäkerhetspolicy 

• Fysiska kontroller 
o T.ex. inbrottslarm 
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• Tekniska kontroller 
o T.ex. behörighetskontrollsystem. 

 
Information som är lagrad och kommunicerad med hjälp av IT-system är 
oftast skyddade mot obehörig åtkomst med olika typer av 
behörighetskontrollsystem. De här systemen jobbar på olika sätt och har 
hand om olika ”nivåer” av åtkomst. Det finns olika nivåer för logisk 
åtkomst. Det första är operativsystemet (ex Windows 2000/ME/XP/Vista 
m.m.) där det sker en inloggningskontroll. Därefter kommer 
applikationsinloggning via applikationen när användaren väljer att gå in i ett 
program (ex SPCS administration 2000). Underst ligger databashanteraren, 
vilka oftast inte många har tillträde till. Användaren måste ha behörighet i 
databashanteraren för att kunna utföra fördefinierade funktioner på 
datamängden (Mitrovic, 2005).  
 

 
Figur 3 Vägen till data (Claussen, 2006) 

 
Användaren kan ofta komma åt data utan att passera den tänkta vägen för 
åtkomst, såsom bilden ovan visar. De här behörighetskontrollsystemen på 
olika nivåer spelar ofta ut varandra i praktiken. Det här innebär att användare 
som kan ta sig förbi de olika behörigheterna kan skriva (radera) och läsa i 
hela databasen med redovisningsinformation, trots de i applikationen kanske 
endast hade behörighet till givna funktioner eller konton. Även om det ser ut 
som om en användare inte har åtkomst kan denne mycket väl ha det ändå. 
Det gäller då att informationssäkerheten kan angripa från ett 
helhetsperspektiv, vilket även gäller tekniska kontroller (Claussen, 2006). 
 
Intern styrning och kontroll har alltmer utvecklats från enbart kontroll till en 
helhetssyn på allt från styrelsens arbete med mål och risk för uppföljning. 
Idag känner många organisationer av kraven på utveckling av den interna 
styrningen och kontrollen, vilket kan ha uppkommit i form av lagtvång 
genom Sarbanes-Oxley Act (förordning vilken kontrollerar hur publika 
företag skall hantera sina finansiella rapporter) eller andra länders 
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lagstiftning. Det kan även vara kunskap om de krav som den nya svenska 
lagen för bolagsstyrning kommer att ställa, eller att det kan vara 
påtryckningar från kunder och leverantörer, eller att det helt enkelt kan vara 
en insikt om att det är positivt gentemot ägare och andra intressenter att visa 
en god intern styrning och kontroll (KPMG, 2007a). 
 

2.7.1 Behovet av datasäkerhet 
 
Säkerheten i datorsystem är av helt avgörande betydelse för att nå effektiva 
och pålitliga datordriftsrutiner. Säkerhet definieras ofta som att 
datafunktionerna är tillgängliga vid behov, att data bearbetas fullständigt och 
riktigt och att åtkomst till data i datorsystem begränsas till behöriga 
personer. Alla system, vare sig de är stödda av datorer eller ej, är utsatta för 
möjligheten till fysisk åverkan och stöld av data och utrustning (Jenkins & 
Pinkney, 1978). 
 
Dock finns det enligt Jenkins & Pinkney (1978) särskilda riskfaktorer i en 
datamiljö av följande skäl: 
 

• Den fysiska koncentrationen av databehandling och lagring av data 
till en eller ett fåtal lokaler. Av den här anledningen kan avbrott för 
en relativt liten fysisk enhet få en mycket stor betydelse för 
databehandlingsverksamheten i allmänhet 

• Komplexiteten i databehandling. Den leder till att det är ett relativt 
litet antal personer som har den samlade kunskapen om företagets 
datorsystem och sålunda har förutsättningar att ändra de här 
systemen 

• Ökad användning av datorer för sådan bearbetning som inte med 
lätthet kan utföras i manuella system. Det här ökar beroendet av 
datorn och leder till risk för att det blir svårt att införa manuell 
bearbetning vid avbrott. 

 
Därför är det nödvändigt att vid varje datorinstallation identifiera och 
bedöma riskerna för avbrott och stöld av data och datorutrustning samt att 
avgöra hur tillräckligt skydd uppnås (Jenkins & Pinkney, 1978). 
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2.7.2 Företags säkerhetsproblem 
 
Ett företag är utsatt för en mängd olika risker. De här riskerna eller hoten 
kan, om de förverkligas, leda till mycket allvarliga störningar i företagets 
verksamhet och informationsbehandling. Företagen har genom den alltmer 
avancerade teknologin blivit mera känsliga för störningar. En risk som inte 
har uppmärksammats, nonchalerats eller ansetts täckt av försäkringar kan 
leda till en störning med konsekvenser som på intet sätt kan repareras genom 
eventuella försäkringsersättningar. Det gäller för företagsledningar att vara 
medvetna om vad de här störningarna kan få för konsekvenser för företaget. 
Det här leder till att företaget måste analysera de risker som föreligger i 
verksamheten och vilka skydd som skall användas mot de här riskerna 
(Björkman, 1978). 
 
Pålitligheten i redovisningssystem, noggrannheten av 
redovisningsinformation och säkerheten av företagstillgångar är alla 
beroende av tillräckliga systemsäkerhetskontroller. Svagheter i 
systemsäkerhetskontrollen kan resultera i att otillåtna transaktioner, oriktiga 
rapporter, förlorad intäkt, förlorad vital data och öppenhet för känslig 
information såsom byteshemligheter uppkommer (Watne & Turney, 1990).  
 
Systemsäkerhet är skyddet för datoranläggningen, utrustningen och 
programmen. Dataförstörelsen kan ske genom miljöfara, via utrustning, 
mjukvara, eller mänskliga felaktigheter eller genom missbruk av datorn. 
Miljöfara inkluderar eld, tornados, översvämningar och andra 
naturkatastrofer. De här uppkommer dock sällan, men resulterar i en hög 
kostnad varje gång det sker. Fel inkluderar skador på diskar då CD-ROM-
spelaren på datorn kan förstöra dem, misstag i applikationsprogram som 
förstör eller skadar data. De här felen uppstår ofta, men kostar vanligtvis inte 
mycket per incident. Datormissbruk är det störande intrånget på ett 
datorsystem för att utföra uppsåtlig skada, brott eller invasion av någons 
privatliv. Uppsåtlig skada inkluderar rån och sabotage. Brott kan innebära 
förskingring, industriellt spioneri och försäljning av affärshemligheter. 
Invasion på privatlivet innebär exempelvis upptäckt om konfidentiell 
månadslön, och undersökningar på känslig information av ett konkurrerande 
företag. Hur ofta det här sker är svårt att säga, även vad kostnaden blir för 
det här är svårt att säga (Watne & Turney, 1990). 
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Systemsäkerhetskontrollen är generella kontroller som förebygger fel i 
systemsäkerheten, upptäcker fel i systemsäkerheten och förser med 
återhämtning från fel i systemsäkerheten. Förhindrandet av fel i 
systemsäkerheten är försedd med att begränsa tillgång till utrustning, 
program och data och genom att ta andra steg för att minska sannolikheten 
av att säkerheten felar. Olyckligt nog så blir det alldeles för dyrt för företag 
att eliminera alla risker. Bra systemsäkerhetskontroller inkluderar därmed 
inte bara föreskrifter för upptäckandet av fel i säkerheten, de skall också 
inkludera tillvägagångssättet för att minimera effekten av felen i säkerheten 
(Watne & Turney, 1990).  
 
Skyddsåtgärderna inom säkerhetssystemets ramar byggs upp som skydd mot 
avsiktlig skadegörelse, oavsiktliga fel pga. t. ex. slarv, okunnighet eller 
förbiseende samt som skydd mot olyckshändelser som kan tänkas inträffa. 
Med andra ord skall säkerhetssystemet ta hänsyn till samtliga risker som kan 
förutses (Björkman, 1978).  
 
Det skydd som skall föreligga kan enligt Björkman (1978) vara: 
 

• Förebyggande – förhindrar att en viss händelse inträffar 
• Begränsande – skadeverkningarna begränsas om händelsen inträffar 
• Återställande – säkerställer att händelsen inte förblir oupptäckt 
• Eller en kombination av de här. 

 

2.7.3  Utformning av säkerhetsprogram 
 
Säkerhetsprogrammet skall enligt Björkman (1978) i stort sett täcka in hela 
verksamheten. Skyddsåtgärderna kan delas in i: 
 

• Administrativa regler och åtgärder  
• Kontrolloperationer  
• Teknisk skyddsutrustning och installationer av 

säkerhetsövervakning. 
 
Som exempel på administrativa regler och åtgärder enligt Björkman (1978) 
kan nämnas: 
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• Arbetsfördelning 
• Enskilda befattningshavares kontrollansvar 
• Systemutveckling och systemunderhåll inklusive dokumentation 
• Användning av utrustning 
• Säkerhet och skydd mot stöld, förskingring, sabotage, brand och 

vattenskada 
• Sekretess och informationsskydd. 

 
Björkman (1978) betraktar att till kontrolloperationer räknas löpande och 
rutinmässiga kontroller som exempelvis att: 
 

• Utlämning och mottagning av varor och tjänster sker enligt 
fastställda regler och på ett betryggande sätt 

• Obehöriga uttag ej förekommer 
• Utbetalningsunderlag motsvaras av godkända motprestationer 
• Överföring och lagring av data sker på ett betryggande sätt 
• Bearbetning av data sker med iakttagande av god redovisningssed 

och enligt bearbetningsregler som är ägnade att garantera en 
tillförlitlig redovisning 

• Data distribueras enligt gällande distributionslistor och under 
betryggande former. 

 
Exempel på vad Björkman (1978) avser med tekniska skyddsåtgärder är: 
 

• Brandsäkra byggnadskonstruktioner för datorhallar, arkiv och andra 
vitala utrymmen 

• Skyddsanordningar mot eld-, vatten, damm- och rökspridning till 
eller i känsliga utrymmen 

• Anordningar för luftkonditionering, reservkraft, brandsläckning, 
nödbelysning och evakuering 

• Anordningar för hindrande av obehörigt tillträde och tillgrepp samt 
för automatisk passerkontroll 

• Automatiska larmanordningar avseende brand, översvämning, 
luftfuktighet, gasutströmning, inbrott och överfall 

• Reservutrustning, underhållstjänst. 
 
Det är väsentligt för företaget att göra en kvalificerad analys av vilken 
säkerhetsgrad som skall gälla för olika delar av verksamheten. Häri ingår en 
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analys av de risker som kan föreligga samt i vilken omfattning företaget kan, 
vill eller måste skydda sig mot de här riskerna. Det gäller förutom interna 
omständigheter att även ta hänsyn till externa faktorer som exempelvis lagar 
och förordningar, god redovisningssed och olika intressenters krav i övrigt 
samt tillgången till och effektiviteten hos tekniska komponenter för larm och 
skydd. Exempel på interna faktorer som ingår i säkerhetsutredningen kan 
nämnas företagets policy, maskinvara, programvara, databehandlingsmiljö 
och organisatoriska förhållanden (Björkman, 1978). 
 
Säkerhetssystemet skall innehålla tillfredsställande möjligheter för 
företagsledning och revisorer att följa och kontrollera redovisningssystemets 
funktion, tillförlitlighet och ändamålsenlighet. Vidare skall systemet ge 
möjligheter att bedöma tillräcklighet och effektivitet i sådana åtgärder som 
vidtagits för att förebygga störningar respektive begränsa de ogynnsamma 
konsekvenserna av en eventuell störning eller återställa verksamheten om en 
viss störning skulle inträffa. De samordnade och systematiserade 
skyddsåtgärderna skall tillsammans utgöra företagets säkerhetssystem 
(Björkman, 1978). 
 
Mitrovic (2005) ger exempel på vad ett säkerhetssystem skall innehålla och 
bl. a. nämner han: 
 

• Organisationsbeskrivning och säkerhetsorganisation 
• Befattningsbeskrivningar 
• Instruktioner för personal med säkerhetsansvar 
• Allmänna skyddsplaner, fördelade på olika industrier, sektioner, 

avdelningar och objekt 
• Sekretessbelagda skyddsplaner mot exempelvis dataintrång, 

förskingring, sabotage, stöld etc. 
 
För att undvika eller i varje fall minska risken för obehörigt tillträde till 
informationen kan enligt Mitrovic (2005) vissa systemtekniska 
skyddsåtgärder införas. De här kan vara: 
 

• Krypterad respektive dekrypterad information 
• Utformning av identifieringsnycklar och identifieringssystem 

inklusive angreppslarm 
• Utformning av system för behörighetskontroll avseende tillgång till 

data 
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• Utformning av överföringsskydd 
• Inpasseringssystem 
• Säkerhetskopiering 
• Digitala signaturer 
• Brandväggar 
• Antivirusprogram som ständigt uppdateras 
• Koordinering av skyddet i operativsystemet med 

användarprogrammen. 
 
När säkerhetssystemet fastställts av företagsledningen och nödvändiga 
skyddsåtgärder har blivit vidtagna, måste systemets effektivitet övervakas 
och kontrolleras. Det här sker genom inbyggda kontroller i systemet samt 
genom extern revision. Den externa revisionen kan delegera en viss 
arbetsmängd till en eventuell intern revisionsavdelning. Om det skulle visa 
sig att en intern och extern övervakning saknas, är risken stor att luckor och 
brister i säkerhetssystemet uppenbaras (Björkman, 1978). 
 
Väsentliga skyddsområden är fysiska skydd för att trygga driften såväl 
beträffande informationsbehandling såsom produktion. Revisionsinstanserna 
avser följaktligen till mycket stor del analys, verifiering och bedömning av 
företagets säkerhetssystem. De här instanserna pågår vanligen löpande under 
året och ger underlag för revisorns ställningstagande beträffande styrelsens 
förvaltning och företagets årsredovisning samt redovisningssystemets 
ändamålsenlighet och tillförlitlighet. Hur långt revisorns granskning skall 
sträcka sig avseende de förvaltningsåtgärder som sammanhänger med det 
totala företagsskyddet avgörs med ledning av revisorns bedömning i det 
enskilda fallet (Björkman, 1978). 
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3 Metod 
 

Metodkapitlet behandlar de metodologiska val som gjorts vid 
uppsatsskrivandet. Kapitlet börjar med förhållningssätt, följt av 
forskningsmetod som i sin tur följs av den vetenskapliga ansats som valts. 
Därefter beskrivs vilket perspektiv som valts och hur data har samlats in och 
kapitlet avslutas sedan med tillvägagångssätt och giltighetsanspråk. 

 

3.1 Val av vetenskapligt förhållningssätt 
 
Information av olika slag anses behöva tolkas för att hela dess betydelse 
skall träda fram. En forskare med en hermeneutisk uppfattning angriper 
forskningsobjektet med utgångspunkt utifrån sin egen förförståelse (Patel & 
Davidson, 1994). Utifrån uppsatsens syfte, är det viktigt att närma sig de 
objekt som avses studeras för att få en helhet om hur situationen är. Därmed 
lämpar sig det hermeneutiska synsättet väl i den här undersökningen. 
 
Förförståelsen består av kunskap och känslor vilka skall ses som en tillgång 
och används som ett tolkningsverktyg. Förförståelsen som satt sin prägel på 
helhetsuppfattningen påverkar uppfattningen av detaljer vilket leder till att 
den hermeneutiska cirkeln startar. Den här cirkeln är ett ständigt utvecklande 
av forskningsprocessen vilket sker enligt mönstret: Text leder till tolkning, 
tolkning leder till förståelse, ny textproduktion leder till ny tolkning och ny 
förståelse (Patel & Davidson, 1994). Det material som samlats in har 
analyserats och tolkats och därefter satts i relation till problemområdet och 
uppsatsens syfte, vilket gör att den hermeneutiska cirkeln ständigt 
utvecklades. 
 
En begränsning med hermeneutiken är att forskarens förståelse och 
värderingar kan tänkas påverka resultatet från undersökningen. På det här 
problemet finns ingen direkt lösning, dock kan en medvetenhet hos forskaren 
begränsa den negativa inverkan som annars kan uppstå (Patel & Davidson, 
1994).  
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3.2 Val av forskningsmetod 
 
Kvalitativa undersökningar utgår främst från vad andra människor har sagt, 
skrivit, tänkt och gjort. Utgångspunkten i de här undersökningarna är att via 
observationer undersöka ett fenomen i sitt naturliga sammanhang. Med 
andra ord kommer sinnesorganen till användning på ett mer genomtänkt sätt 
än vad som är fallet i vardagliga sammanhang (Halvorsen, 1992). Det här 
har gjorts genom att gå djupt in i problemområdet och där söka svar på 
problemformuleringen.  
 
Genom användning av den kvalitativa metoden är uppsatsen mer öppen och 
flexibel än vad som är fallet vid användning av den kvantitativa metoden. 
Forskaren måste själv bilda sig en uppfattning om vad denne sett då 
handlingarna i sig inte säger något om vad som hänt (Halvorsen, 1992). Den 
kvalitativa metoden står för subjektivitet, genom att insamlandet av data och 
analysresultaten till stor del är beroende av individerna, med andra ord vad 
de enskilda intervjuerna ger. Vid en intervju kan det vara av fördel att 
använda den kvalitativa metoden då chansen till omformulering av frågan är 
möjlig om det upptäcks att det svar som erhålls inte är relevant för 
undersökningen (Alvesson & Sköldberg, 1994). 
 
Intervjuerna utgick från på förhand nedskrivna frågor. Dock förekom det 
följdfrågor till följd av de svar som erhölls från respondenterna bl. a. därför 
att deras svar inte gav tillräckligt utförlig information samt att diskussioner 
kring frågorna gav ytterligare information än vad ett rakt svar på den ställda 
frågan kunde ge. 
 

3.3 Val av vetenskaplig ansats 
 
De ansatser som kan användas vid ett angripande av ett problem är 
induktion, deduktion och abduktion. De här ansatserna beskriver 
tillvägagångssättet för att nå vetenskapliga resultat. Vid induktion utgår 
forskaren från ett stort antal enskilda fall och hävdar att sambandet är 
generellt. Förenklat kan det sägas att forskaren följer upptäckandets väg och 
utifrån sitt insamlade material, d.v.s. empirin formuleras en teori. Forskarens 
egen förförståelse och ståndpunkt påverkar sedan de teorier som framställs. 
Motsatsen till induktion kallas för deduktion. Den här ansatsen bygger på att 
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forskaren utgår från det generella och hävdar att det förklarar ett särskilt fall. 
Det deduktiva synsättet präglas av att utifrån befintliga teorier ställa upp 
hypoteser som sedan testas i empirin och att de här hypoteserna antingen 
verifieras eller förkastas (Patel & Davidson, 1994). 
 
Det som finns mittemellan induktion och deduktion är abduktion. Abduktion 
brukar vanligtvis förknippas med fallstudier. Ansatsen är en kombination av 
induktion och deduktion där forskaren under forskningsprocessen växlar 
mellan teori och empiri (Alvesson & Sköldberg, 1994). Då uppsatsen krävde 
att den teoretiska informationen kopplades ihop med de empiriska kunskaper 
som erhölls från intervjuerna samt att empirin ledde till ny teori gör att 
abduktion kan anses vara lämplig för undersökningen. Det här eftersom 
abduktion bygger på växelverkan mellan teori och empiri. 
 
Skillnaden mellan den deduktiva och den abduktiva slutledningen är att den 
abduktiva genererar ny men inte säker kunskap, vilket inte gäller för 
deduktion. Med andra ord kan slutsatsen i en abduktion vara falsk även om 
antagandena är sanna. Vid användning av abduktion blir således slutsatserna 
mer eller mindre sannolika. Vid induktion utgår forskaren från ett stort antal 
enskilda fall och hävdar att sambandet är generellt. Förenklat kan det sägas 
att forskaren följer upptäckandets väg och utifrån sitt insamlade material, 
d.v.s. empirin formuleras en teori. Forskarens egen förförståelse och 
ståndpunkt påverkar sedan de teorier som framställs (Patel & Davidson, 
1994).  
 
De slutsatser som dragits av studien bygger på de befintliga teorier som 
använts i empirin för att skapande av ny teori kunde genereras. Likaså ledde 
den empiriska undersökningen till ny teori som utvecklades och som sedan 
testades i empirin.  
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Här följer en bild över sambandet mellan deduktion, induktion och 
abduktion: 
 
 Deduktion Induktion Abduktion 
Teori 
(djupstruktur) 

 

 
Empiriska 
regelbundenheter 
(ytstruktur) 

 
Empiri 
 

 
Figur 4 Samband mellan deduktion, induktion och abduktion (Sköldberg, 1991) 

3.4 Perspektiv 
 
Uppsatsen är skriven ur ett processperspektiv. Då uppsatsens syfte är att 
beskriva hur kraven på informationssäkerhet har förändrats i takt med 
utvecklingen av IT, är det här perspektivet väl lämpat för den här 
undersökningen. Då intervjuer med olika respondenter har utförts, finns även 
deras perspektiv med i uppsatsen, men det övergripande perspektivet är 
processartat. 
 

3.5 Datainsamling 
 
De olika typer av data som finns är primärdata respektive sekundärdata. De 
här båda typerna av data används vid olika tillfällen beroende på vad som 
krävs för att problemet skall belysas på ett så tydligt sätt som möjligt. Oftast 
används de här typerna av data i kombination under forskningsstudier 
(Andersen, 1998).  
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3.5.1 Primärdata 
 
Primärdata utgörs av information som fås via intervjuer, observationer m.m. 
Dessa data insamlas för ett visst ändamål. Primärdata är således ny 
information som införskaffas av forskaren under sina undersökningar 
(Halvorsen, 1992). 
 
De primärdata som använts i den här uppsatsen hämtades från de intervjuer 
som genomfördes under uppsatsskrivandets gång. 
 

3.5.2 Sekundärdata 
 
Sekundärdata är däremot sådan information som finns i bland annat böcker, 
artiklar och annan litteratur. Sekundärdata kan vara präglad av författarens 
tankar och åsikter. De kan även vara mer eller mindre bearbetade och 
analyserade. Vid en del undersökningar finns det helt enkelt inget annat 
alternativ till sekundärdata. Exempelvis är fakta som bygger på historiska 
händelser som endast kan erhållas genom att förlita sig på vad andra har 
skrivit tidigare (Halvorsen, 1992). 
 
Litteratur har inhämtats via databaser som finns tillgängliga genom 
Högskolan i Borås biblioteks hemsida såsom Affärsdata, Business Source 
Premiere och FAR Komplett. Det här har innefattat att artiklar i elektroniskt 
format har använts. Vidare har även böcker samt aktuella tidsskrifter som 
funnits tillgängliga på biblioteket använts.  
 

3.6 Tillvägagångssätt 
 
Det mest centrala begreppet i den här uppsatsen är informationssäkerhet. 
Med det här menas att ett antal intervjuer med olika respondenter har 
genomförts. De här respondenterna har alla givit sin synvinkel på det här 
området. Genom det här belyses problematiken utifrån ett relativt brett 
perspektiv. 
 
Då det här området berör revisionsprocessen för företag har självfallet en 
revisionsbyrå kontaktats. På revisionsbyrån, i det här fallet KPMG, har två 
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anställda intervjuats som båda arbetar med revision och IT-revision. De båda 
är även verksamma inom området informationssäkerhet och gav oss en bra 
bild över hur revisionsprocessen sker och hur den har förändrats under de 
senaste åren. Andra som har kontaktats är informationssäkerhetsansvariga 
vid en bank, Skatteverket och ett postorderföretag då de här organisationerna 
har ett stort intresse av att informationen är tillförlitlig.  
 
Vid intervjuerna samlades kvalitativa data in via besök hos respondenterna, 
utom i fallet med banken då den intervjun skedde via telefon. Intervjuerna 
bandades för att genom det här minska risken för att felaktiga antaganden 
gjordes, eller att fel saker antecknades. Frågor var förberedda och skickades 
till respektive respondent i god tid i förväg så att respondenten kunde 
förebereda sig och med det ge genomtänkta svar på de frågor som ställdes så 
att inte svaren blev helt tagna ur luften.  
 
Materialet som erhölls vid intervjuerna analyserades sedan och kopplades till 
den teori som tidigare beskrivits på området för att genom det här sätta det i 
ett sammanhang. När materialet hade tolkats och innan analysen gjordes, 
skickades sammanställningen tillbaka till respondenten så att denne kunde 
godkänna sammanställningen så att fel kunde korrigeras.  
 
Utifrån den analys som sedan gjordes drogs sedan slutsatser i förhållande till 
uppsatsens syfte och problemställning.  
 

3.7 Giltighetsanspråk 
 
Validitet och reliabilitet är de delar som ingår i giltighetsanspråk. I avsnittet 
som följer beskrivs de här båda delarna och hur de används i uppsatsen. 
 

3.7.1 Validitet 
 
Validitet kan beskrivas med giltighet eller relevans. Med det här menas att 
data som samlas in skall vara relevant i förhållande till uppsatsens syfte och 
problemställning. Validitet kan delas upp i en yttre respektive inre. Med yttre 
validitet avses hur pass väl undersökningen belyser det problem som 
forskaren har sökt svar på (Andersen, 1994).  
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Inre validitet förekommer när exempelvis intervjufrågorna, mäter det som 
verkligen skall mätas i undersökningen. Forskaren måste bevisa att de 
rekonstruktioner som gjorts av verkligheten är trovärdiga (Merriam, 1994). 
 
För att höja validiteten i uppsatsen har relevanta respondenter sett till 
problemområdet intervjuats samt att de frågor som ställdes även de var 
relevanta sett till undersökningens syfte. Information som erhölls vid 
intervjuerna som inte direkt relaterade till problemområdet redogörs inte i 
uppsatsen. 
 

3.7.2 Reliabilitet 
 
Reliabiliteten svarar på i vilken det är möjligt att resultatet kan återupprepas. 
Det försöker med andra ord visa hur pass pålitliga mätningarna är. Att de 
fakta som observerats är pålitliga är en förutsättning för att 
forskningsresultat skall kunna förklara de faktiska förhållanden som råder. 
Att två likadana kvalitativ undersökningar skall ge exakt samma resultat är 
mindre troligt än vad som är fallet vid kvantitativa undersökningar (Norén, 
1995). Norén (1995) menar därför att trovärdighet är ett bättre begrepp än 
reliabilitet vid kvalitativa studier. 
 
De intervjuer som har genomförts, spelades in på band för att undvika 
onödiga feltolkningar och övriga fel, med undantag för intervjun med 
banken som skedde via telefon. Genom det här stärks reliabiliteten i 
uppsatsen då inga tillägg eller ändringar har gjorts till intervjusvaren. Att 
respondenterna även fått tillgång till frågorna i förväg har gjort att de haft 
större chans att ge korrekta och motiverade svar. Att de sedan även fått 
kontrollera den sammanställning av intervjusvaren som sedan gjorts, bäddar 
för att reliabiliteten stärks. Dessutom har det avlägsnats från egna tankar, 
funderingar och värderingar, i den mån det har varit möjligt, vid de 
tolkningsprocesser som förekommit. 
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4 Empiri 
 

Empirikapitlet inleds med tillvägagångssätt vilket beskriver hur kapitlet är 
upplagt med motiveringar till varför kapitlet är indelat i de delar det är. 
Efter tillvägagångssättet följer fyra delar där var och en av respondenterna 
återger sin syn på uppsatsämnet. De här fyra delarna inleds med en kortare 
företagsbeskrivning för att sedan gå in på respondenternas åsikter gällande 
de frågor som ställts till dem. 

 

4.1 Tillvägagångssätt 
 
Empirikapitlet är uppdelat i fyra delar, där de olika delarna representerar de 
respondenter som har intervjuats. Det här gör att kapitlet blir mer tydligt och 
strukturerat, eftersom de åsikter som respondenterna gav behandlas var för 
sig och därmed inte blandas med vad övriga respondenter sade. De svar som 
erhölls från respondenterna vid intervjuerna har sammanfattats och efter 
godkännande från respektive respondent har svaren även satts in i ett 
sammanhang. Det här innebär att det även finns ett antal olika underrubriker 
till varje respondentdel, då respondenterna fick frågor som handlar om olika 
situationer och sammanhang. 
 
Varje respondentdel inleds med en kortare presentation av det företag som 
respondenten representerar och övergår sedan till några ord om själva 
respondenten, bl. a. om dennes befattning och roll i företaget. Det här för att 
läsaren skall bilda sig en uppfattning om vem respondenten är. 
 
Empirins innehåll är tänkt att spegla respondenternas åsikter gällande den 
teori som har presenterats i teorikapitlet. Det här för att analysen skall bli 
givande och att jämförelser mellan teori och empiri skall kunna vara möjliga 
att utföra. Då en del av de teorier som använts är hämtade från relativt gamla 
källor, visar empirin även hur olika delar av teorin ser ut idag och hur de här 
delarna har förändrats genom årens lopp. Utifrån uppsatsens syfte och 
problemformulering är det här nödvändigt att ge förklaringar till. 
 
Presentationen av respondenterna och deras svar, har gjorts utifrån den 
ordning som intervjuerna skedde i.  
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4.2 KPMG 
 
KPMG erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, 
skatt och rådgivning. Internationellt har KPMG över 113 000 medarbetare, 
verksamma i 148 länder, medan de i Sverige har 1 500 medarbetare på 60 
orter runtom i landet som verkar inom de fem affärsområdena: Revision 
Stora företag, Ägarledda - revision & rådgivning, Skatt, Financial Advisory 
Services och Risk Advisory Services (KPMG, 2007b). 
 
På KPMG i Göteborg intervjuades Anna Nielanger, som är CISA-certifierad 
IT-Revisor (Certified Information Systems Auditor) och som förutom IT-
revision även arbetar med rådgivning inom IT-området och hjälper företag 
med att värdera och hantera IT-relaterade risker. Även Åsa Dahlberg 
intervjuades. Hon arbetar också med IT-revision och rådgivning. Åsa är 
ekonom i botten men har även arbetat som Controller, men sedan 1,5 år 
tillbaka är hon anställd hos KPMG. 
 

4.2.1 IT-revision 
 
Anna och Åsa anser att det finns en tydlig gräns mellan IT-revision, som en 
del av den externa revisionen, och det som de gör i övrigt, som exempelvis 
en informationssäkerhetsgranskning på uppdrag av en kund. När Anna och 
Åsa använder begreppet IT-revision tänker de alltså på den externa 
revisionen. De arbetar då med att hjälpa revisorn att förstå och hantera IT-
relaterade risker som denne måste göra som en del av externrevisionen. Med 
andra ord finansiella risker kopplat till redovisningen. 
 
Vid en informationssäkerhetsgranskning är det istället fråga om affärsrisker. 
Anna och Åsa anser att det är viktigt att skilja på de här typerna av risker. 
Målet med en IT-revision är att de finansiella rapporterna skall återge en 
korrekt bild över företagets ekonomiska ställning och att risken för 
felaktigheter är så liten som möjligt. Målet med en 
informationssäkerhetsgranskning är istället att säkra affärsriskerna. 
 
På frågan om de utbildas kontinuerligt inom informationssäkerhet säger 
Anna att det på henne som certifierad revisor ställs krav på att hon tar ett 
antal Continuing Professional Education (CPE) poäng varje år och att det 
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gäller för henne att verkligen ta de här poängerna så att hon även 
fortsättningsvis kan kalla sig för certifierad. En nyanställd på KPMG får 
följa en rad olika utbildningsprogram och när den anställde har gått igenom 
alla de programmen så får denne försöka skaffa sig vidareutbildning på annat 
sätt. Varje år har de som har genomgått alla de här utbildningarna en s.k. 
Audit Update, där den anställde måste närvara för att kunna hålla sig ajour 
med vad som händer i utvecklingen inom redovisning. 
 
Även för revisorsassistenter är IT-revision en viktig del att ha kännedom om 
trots att de inte utbildas till att bli specialister inom området. Som revisor 
gäller det att veta vilka sorts frågor som måste ställas, vilka verktyg som 
skall användas och när en IT-revisor skall kopplas in. IT-revision blir mer 
och mer revisorns vardag och revisorn bör ha god kännedom om kundens 
IT-verksamhet i syfte att kunna bedöma eventuella risker kopplat till den. 
När kundens IT-verksamhet är väsentlig för kundens verksamhet ställs det 
krav på en IT-revisor i revisionsteamet, men i mindre komplexa 
verksamheter kan de vanliga revisorerna ställa de IT-relaterade frågorna.  

 
De företag som Anna och Åsa är med och granskar är de där revisorn 
behöver säkerställa tillförlitligheten i de system som påverkar redovisningen. 
KPMGs metod styr vilka företag som en IT-specialist, IT-revisor skall vara 
med inom. Det här beror antingen på storleken på företaget, men det kan 
även vara med tanke på komplexiteten i företagets IT-verksamhet. Det kan 
exempelvis röra sig om en verksamhet där antalet revisionstimmar i sig inte 
blir så stort, men som är helt beroende av att ett system fungerar. KPMG 
följer i grund och botten en metod som skall användas vid revision, där IT-
revision är en del i metoden och det finns då vissa kriterier uppsatta som en 
revisor skall tänka på, exempelvis när en IT-revisor skall kopplas in eller 
inte. De kriterier som gäller är om bolaget är börsnoterat, är verksamma 
inom finansbranschen, om uppdraget överstiger 1000 revisionstimmar eller 
om IT är kritsikt för företaget. Det är revisorn som bedömer huruvida 
kunden uppfyller något av de här kriterierna och tar i så fall med en IT-
revisor i teamet.  
 

4.2.2 Revision 
 
Anna och Åsa ingår i en del av revisionsteamet, det är revisorn som funderar 
över en plan som följer den här metoden:  
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Figur 5 KPMGs granskningsmetod  

I planeringsfasen ingår det att planering av risker sker. Anna säger att det är 
enklast att tänka på de här fyra stegen när det är första året som 
granskningen sker hos en kund. Det gäller då att förstå dennes verksamhet 
och identifiera de risker som finns och i det här fallet pratas det om var i 
redovisningen fel kan finnas. Riskerna värderas varje år i samband med 
revisionsplaneringen genom att värdera samtliga poster i balans- och 
resultaträkningen och därefter bestämma vilka granskningsinsatser som 
behövs för att säkerställa att de siffror som finns i de här posterna är 
korrekta. En granskningsplan upprättas. Steg två och tre i modellen är de 
steg där merparten av arbetet sker. 
 
I samband med planeringen väljs vilken revisionsmetod som skall användas. 
Det går att utföra en kontrollbaserad granskning eller en substansgranskning. 
Substansgranskning är en mer traditionell granskning, inventering är ett 
typexempel på en substansgranskning. Kontrollbaserad granskning används 
då det inte är effektivt att utföra substansgranskning, exempelvis på grund av 
stora transaktionsmängder, eftersom antalet stickprov som måste testas då 
blir väldigt många. Exempelvis måste substansgranskningen av 
intäktsposterna i ett postorderföretag kompletteras med kontrollbaserad 
granskning. Det kan innebära att det kollas om det finns några inlagda 
kontroller i systemet, i det här fallet med postorderföretaget exempelvis, kan 
orderläggaren ge hur stor rabatt som helst till kunden? Det här är idag ofta 
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systemstyrt och i det här fallet behövs en IT-revisor. Den kontroll som nyss 
beskrevs är en s.k. applikationskontroll. Nedan finns en bild som beskriver 
de tre nivåer i kontrollstrukturen som Anna och Åsa jobbar med:  
 

 
Figur 6 KPMGs kontrollstruktur  

I planeringsfasen bestäms huruvida revisorerna behöver fundera på att kolla 
applikationskontrollerna. Om de behövs kontrolleras behöver även de 
generella IT-kontrollerna granskas. Med generella IT-kontroller avses 
kontroller kopplade till rutinen för behörighetsadministration, rutinen för 
programförändringar och vissa driftrutiner.  Med hjälp av de här kontrollerna 
går det att säkerställa applikationskontrollerna och hur de har fungerat över 
tiden. I toppen av pyramiden finns IT-miljön, eller som den mer populärt 
kallas, IT-Government, dvs. styrning av IT. Den här delen måste förstås för 
att en korrekt riskbedömning skall kunna utföras. De frågor som ställs i den 
här delen är exempelvis: fyller systemet användarnas behov? Samtliga av de 
här frågorna är nödvändiga då val av revisionsstrategi skall ske. Om IT-
Government eller de generella IT-kontrollerna inte fungerar väl i företaget, 
är det svårt för revisorn att kunna lita på de inbyggda kontrollernas funktion.  
 
Det kan vara viktigt för IT-revisorn att finnas med redan vid valet av 
revisionsstrategi. Det vanligaste är att IT-revisorn är med en liten del vid 
planeringen och desto mer i steg två och tre i revisionsmodellen. Däremot är 
det en uttalad strategi att vilja gå mot en mer kontrollbaserad granskning 
därför att transaktionsflödena idag ökar i de flesta företagen. 
 



Empiri 
 

 
52 

Hur lång tid som granskningen av ett företag tar, är lite olika. Anna och Åsa 
säger att de förhoppningsvis redan under planeringsfasen har en förståelse 
för hur IT-verksamheten ser ut i företaget så att ett resonemang kring det här 
kan föras med revisorn. Det kan ta alltifrån två dagar till två veckor att utföra 
en granskning beroende på vilket företag det gäller. 
 
Då KPMG utför en registeranalys på ett företag används ett verktyg som 
kallas för IDEA. Dock har KPMG även internutvecklade program för olika 
typer av granskningar. Exempelvis använder ofta, även större företag, 
Microsoft Excel då de rapporterar in information och det finns då en risk vid 
de manuella bearbetningarna och KPMG har då program som kan kolla det. 
 

4.2.3 Risk och hot 
 
Begreppen tillgänglighet, riktighet och sekretess har enligt Anna och Åsa två 
olika betydelser. Dels när en revisor granskar ett företag, när begreppen 
används i samband med revisionsrisker, men begreppen används även när 
det pratas om informationssäkerhet. I revisionssammanhang är riktigheten 
det mest väsentliga begreppet, därefter sekretess medan tillgänglighet inte är 
lika viktigt. Begreppen blir större då det pratas om informationssäkerhet, då 
IT-revisorn hjälper till med att hantera ett företags IT-relaterade risker, dvs. 
affärsrisker. Då Anna och Åsa tillfrågas vilket av de här begreppen som är 
viktigast för ett postorderföretag anser de att tillgänglighet och riktighet är de 
viktigaste begreppen. Sekretessen blir viktig om kunden betalar med kort då 
kortnumren givetvis inte får hamna i orätta händer. Dock är sekretessen inte 
lika viktigt för företagets verksamhet då det blir mer kännbart för dem om 
exempelvis systemet ligger nere en dag och att företaget med det missar 
många order. 
 
För banken kan Anna och Åsa inte rangordna begreppen utan anser att de är 
lika viktiga, samtidigt som de tillägger att spårbarhet är ett annat mycket 
viktigt begrepp för banken. 
 
För Skatteverket anser de att riktigheten absolut är viktig för dem, medan 
sekretessen går ner något då det är en del offentligt material. Även 
tillgängligheten anser de inte vara lika viktig som riktigheten. 
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Gällande inneboende risk, kontrollrisk och upptäcktsrisk säger Anna och 
Åsa att det vid kontrollrisken är viktigt att titta på, hur kontrollerna ser ut. Är 
det sannolikt att den här kontrollen motverkar den risk som har hittats? Den 
inneboende risken handlar enligt Anna och Åsa mer om kontots natur. Det 
finns konton i balans- och resultaträkningen där risken för fel är betydligt 
större än i andra konton. Exempelvis är konton med många transaktioner 
sådana konton vilket gör det svårare att kontrollera den inneboende risken. 
De tillägger att den inneboende risken är nära sammankopplad med den 
affärsverksamhet som bedrivs och att det kan vara svårt att påverka den.  
 
Vid bedömning av den inneboende risken görs en bedömning av kontots 
komplexitet, i vilken utsträckning kontot påverkas av manuella 
bedömningar, samt externa och interna faktorer som kan påverka risken för 
felaktigheter på kontot.  Ju högre inneboende risk desto högre krav ställs på 
kontrollerna. Anna och Åsa nämner att de i utvärderingen av den s.k. 
RoSMen (Risk of Significant Misstatement) talar om det. Där görs en 
sammanvägd bedömning av kontrollrisken multiplicerad med den 
inneboende risken. Vid det här skedet är verksamhetens kontroller värderade 
och då kan en värdering av den återstående risken utföras. Anna och Åsa 
tillägger att de alltid måste göra viss substansgranskning och inte bara en 
kontrollbaserad granskning vid revision. Mängden substansgranskning 
bestäms utifrån storleken på RoSMen och det beror på hur den interna 
kontrollen och den inneboende risken ser ut. 
 
På frågan om vilken risk de anser vara den största mot företags 
informationssäkerhet idag säger de att dataintrång, alltså externt intrång är en 
populär risk att prata om, men den är mindre sannolik. De påstår att vid en 
titt på incidenter som inträffat är det ca 80 % som har orsakats internt. De 
bygger det här på siffror från Brottsförebyggande Rådet. Anna och Åsa säger 
att det är viktigt att ha med sig det in i revisionsarbetet, att veta var 
resurserna skall läggas. Det är också de interna hoten som de fokuserar på i 
sin granskning då de utför en IT-revision.  
 
Ses det hela från ett informationssäkerhetsperspektiv och ett 
affärsriskperspektiv är det viktigt att medarbetarna inte är behöriga till mer 
information än vad de behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. 
Anna säger att det gäller att de anställda inte frestas till att göra saker och att 
företaget har något medel för att upptäcka risker om någon ändå skulle göra 
något som denne inte borde göra. Dock tror Anna och Åsa att de som 
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uppsåtligen skadar företaget utgör en relativt liten del. Det är mycket större 
sannolikhet att vid en implementering av ett nytt system, inte riktigt fick 
systemet på plats. Kanske tänktes det fel då konfigureringsreglerna sattes 
upp. Det är ett mycket större fel än de som handlar om bedrägerier. Anna 
och Åsa tillägger även att det är mycket svårt att spåna om hot generellt. Det 
skiljer sig mycket från verksamhet till verksamhet, därför slår de gärna ett 
slag för att företagen själva ska utföra en riskanalys, så att de är medvetna 
om vad de skall skydda. Vidare säger Anna och Åsa att de måste utföra en 
riskanalys för att kunna identifiera sina informationstillgångar och att all 
information i företaget inte är viktig sett ur ett säkerhetsperspektiv. 
Okunskap är enligt dem ofta källan till många av de fel som finns och görs. 
 

4.2.4 Intern kontroll 
 
Enligt Anna och Åsa har alla företag idag en grundkontroll som ser olika ut 
beroende på storleken på företaget. När Anna och Åsa utför en revision tittar 
de på saker som ofta är speciella för stora företag, vissa kontroller är svåra 
att ha i ett mindre företag. Ett exempel på det är fördelning av 
arbetsuppgifter, det är enligt Anna och Åsa tyvärr ofta som så att det är 
samma person som gör många saker inom ett företag. De vill helst se att det 
är olika personer, men i mindre organisationer kan det vara svårt att fördela 
uppgifterna på flera personer. Därav är den interna kontrollen över systemen 
ofta beroende på storleken av företaget. Ett litet företag kan dock arbeta med 
”kompenserande kontroller” vilket innebär att även mindre företag kan ha en 
god intern kontroll. Vad gäller generella IT-kontroller är det mycket sällan 
som Anna och Åsa inte har några synpunkter på hur företag kan förbättra 
just den här punkten. Det behöver i sin tur inte betyda att företaget har dåligt 
fungerande system eller dåligt fungerande applikationskontroller. Det 
innebär däremot att det är svårare att förlita sig på kontrollerna i systemet 
fullt ut, vilket innebär att Anna och Åsa ibland får laborera med andra 
granskningsinsatser. Det handlar alltid om en bedömning av vad som anses 
väsentligt påverka den revision som skall utföras. 
 
Intern kontroll handlar även om att förebygga. Det kan enligt Anna och Åsa 
exempelvis vara som så att ett företag inte har gjort någon begränsning på 
behörigheten överhuvudtaget. Ledningen kan ha sagt att alla medarbetare har 
behörighet till alla delar i systemet och då kommer företaget att få 
kommentarer på det, att det inte är förenligt med god intern kontroll. De 
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tillägger även att det i sig inte behöver betyda att medarbetarna har utnyttjat 
möjligheterna som finns i systemet.  
 
På frågan om vilka Anna och Åsa upplever som de största svagheterna i 
systemen säger de att vid generella IT-kontroller är det ofta 
programförändringsrutinen vid en systemutveckling som kan vara svag. 
Behörigheten anser de vara lättare för företag att tänka på. Det ligger närmre, 
är lite mer konkret, medan själva parametersättningen i system är svårare. 
Programförändringsrutinen ägs ofta helt och hållet av IT-avdelningen och de 
brukar bara verkställa de beställningar som kommer från ledning och andra. 
De flesta företag har idag kommit hit. Oftast när någon anställs fylls det i en 
massa papper, det blir ofta så att den nyanställde får samma behörighet som 
någon annan person på företaget. Själva tilldelandet av behörighet finns det 
ofta en väl fungerande rutin för, exempelvis har de allra flesta medarbetare 
idag ett eget mailkonto. Däremot är borttagning inte alltid lika lätt att skapa 
en fungerande rutin för.  
 
Den del som företag i allmänhet har bäst kontroll över är själva driften av 
systemen. Det är något som Anna och Åsa även kontrollerar. Driften är 
tydligt kopplat till IT-avdelningens kvalitet och företaget har oftast satt krav 
på tillgänglighet. De generella IT-kontroller som är kopplade till driften och 
som Anna och Åsa tittar på är backup-rutinen och återläsning av backupen. 
De tittar även på schemalagda jobb samt incidenthanteringen i företaget. 
 
De flesta företagen upplever Anna och Åsa ha goda rutiner för eventuella 
avbrott. De påstår att många ligger långt fram på det här området, det 
påverkar verksamheten så pass mycket att det är något som företagen är 
duktiga på. Dock är det olika sätt som används för att hantera incidenter, 
men oftast finns det en bra rutin för att få incidenterna åtgärdade. 
 
De skydd som företag använder sig av idag är enligt Anna och Åsa 
kombinationer av förebyggande, begränsande och återställande. De har 
förebyggande kontroller i form av bra serverrum med reservkraft och 
begränsad åtkomst. Företagen har även larm, brandskydd, ibland dubbla 
servrar och enligt Åsa är den nya grejen nu att IT-chefen får ett SMS om 
servern skulle ligga ner under helgen. Det här utvecklas ständigt.  
 
Begränsade kontroller i tillgänglighetsperspektiv är att företag snabbt kan 
koppla över till ett systerbolag. Även återställande kontroller har de flesta 
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företagen idag. De testar och läser tillbaka från backupen med jämna 
mellanrum så att företaget vid ett skarpt läge kan komma tillbaka så snabbt 
som möjligt. Det beror även lite på vilken typ av verksamhet som bedrivs, 
enligt Anna och Åsa. De tror vidare att det är lättare att förstå vad mindre 
företag tänker när IT-säkerhet nämns. De brukar vanligtvis tänka på driften, 
åtminstone IT-chefen. Sedan har ofta den ekonomiska kontrollen en annan 
syn på det, men för IT-chefen är det här kärnfrågan.  
 
Det finns idag en uppsjö av olika tekniska lösningar till att hantera servrar. 
Många låter idag outsourca just den här delen till andra företag, både stora 
som små. Då en analys av det här sker finns det ett avtal som definierar 
tillgänglighetskrav om det oförutsedda skulle inträffa och hur agering då 
skall ske. Det här anser de flesta vara bra då outsourcingföretagen är experter 
inom det här området; det är deras kärnverksamhet.  
 
På frågan om vilka av de förebyggande, begränsade och återställande 
skydden som det oftast finns brister i hos företagen, säger Anna och Åsa, är 
de begränsande och de återställande skydden. Återställande kräver en hel del 
arbete. Företagen kan dock tycka att de ändå har ganska bra begränsande och 
återställande kontroller inbyggt i de förebyggande skydden. De kan ha 
förebyggt brand i serverrummet genom att ha en släckanläggning där och 
därför minskar även omfattningen av de begränsande och återställande 
kontrollerna, eftersom de lever med risken att det kanske ändå brinner upp, 
men att sannolikheten för det är så liten. Företagen ser även till att byta 
diskarna med jämna mellanrum så att inte kapaciteten slår i taket. Det går att 
skapa två stycken likadana system för att skapa 100 % tillgänglighet, men en 
sådan lösning kostar och då måste en kalkylerad sannolik/risk för det utföras. 
Det gäller för företaget att väga kostnaden mot sannolikheten för att det 
oförutsedda inträffar och sedan avgöra hur de skall göra.  
 
Anna och Åsa säger vidare att det är sällan som ett företags interna 
kontrollsystem underkänns helt och hållet. Dock har de i stort sett alltid 
synpunkter på hur de generella IT-kontrollerna kan förbättras. De tittar då på 
de mest kritiska systemen för verksamheten då det gäller den finansiella 
rapporteringen. Exempelvis granskas inte mailsystemet då det inte är av 
intresse för själva revisionen. De tittar istället på hur de generella IT-
kontrollerna hanteras. När det gäller applikationskontrollerna tittar de på en 
specifik applikation och de kontroller som är kopplade till en viss process 
som exempelvis försäljningsprocessen. Även här har de flesta företagen idag 
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utvecklingspotential då företag ofta generellt sett är dåliga på utnyttja 
funktionaliteten i systemet. Det handlar inte om systemet i sig för system är 
idag sällan begränsande. 
 
Anna och Åsa anser att det varken är bättre eller sämre idag gällande hur 
företagens system är bra eller dåliga. Tekniken förfinas hela tiden och med 
det tillkommer fler möjligheter. De säger vidare att de kan öka kraven på att 
företaget skall använda den här funktionaliteten i systemet. Tidigare var det 
kanske som så att tekniken var begränsande eftersom lagringsutrymmena 
inte var så stora som de är idag. Numera finns inte det problemet, men då 
dyker andra problem upp istället. Då väldigt mycket information idag kan 
sparas på diskarna leder det till att det blir svåröverblickbart och svårt att 
hantera. Dock är det som sagt sällan som företag helt underkänns vid 
kontroller över de generella IT-kontrollerna, utan det är snarare som så att 
Anna och Åsa påpekar vilka brister som finns. Ibland kan det enligt Anna 
och Åsa vara problem med att applikationen inte kontrollerar det som den är 
avsedd att kontrollera. Det kan ofta vara svårt för företaget att veta var risken 
finns. Exempelvis när en bokning i redovisningen sker skall den balanseras. 
Det här är ganska självklart för en ekonom. Dock finns det system idag som 
inte stoppar transaktioner som inte balanseras och det här kan Anna och Åsa 
tycka borde vara en inbyggd automatisk applikationskontroll. 
 
Anna och Åsa tillfrågades även om företag idag ofta brister i sin 
dokumentation över sina datasystem varpå de säger att det här med 
dokumentation inte är något favoritämne för företag. De säger även att det 
varierar ganska mycket. Stora företag fokuserar mer och mer på 
dokumentation nuförtiden. Ofta har företagen då en dokumentation som inte 
bara rör deras system utan det pratas mer om processer, inköp av IT-
utrustning, behörighet, administration osv. Det här brister dock ofta hos 
mindre företag. På mindre företag fokuseras det helt enkelt mindre på det, 
enligt Anna och Åsa. På större företag behövs det i allmänhet mer för att 
tydliggöra vem som är ansvarig för vad.  
 
En brist som även de större företagen ofta har, har att göra med att företagen 
idag ofta integrerar sina system med varandra. Det är då inte alltid tydligt 
hur de har tänkt med integrationerna, det skickas en hel del information 
mellan flera olika system och det är ganska väsentligt att veta att den 
information som går från det ena systemet faktiskt kommer in korrekt i det 
andra systemet. Det här är något som många företag inte tänker på. 
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Lagersystemet kanske skickar transaktioner om lagersaldo till 
ekonomisystemet medan själva lagervärderingen sker i ekonomisystemet och 
där kan det finnas tusentals artiklar och det sker därför många transaktioner 
mellan de här systemen. Ansvarsområdena ligger på olika avdelningar, vilket 
kan leda till att samma språk kanske inte talas och då kanske alla inte har 
förstått hur systemen fungerar då de sattes upp. 
 
Även gränsdragningen mellan att en programförändring görs av någon på 
IT-avdelningen, dvs. skriver ny kod i källkoden till programmet till skillnad 
från då en användare på ekonomiavdelningen gör en ändring i en 
värderingsregel, då ingen ändring i själva källkoden sker utan istället en 
ändring i en parameterställning. Det kan exempelvis vara en fråga om vilken 
lagervärderingsprincip som skall användas. Det kan räcka med att ett kryss 
flyttas från en ruta till en annan så har lagervärderingsprincip bytts.  
 
Enligt Anna och Åsa ställs det krav från Bokföringslagen på 
behandlingshistorik. Det innebär att det gäller att dokumentera när 
förändringen gjordes och vad som gjordes. Det kan exempelvis röra sig om 
en ändring i en momskod för en viss artikel. Det påverkar redovisningen och 
är en del av behandlingshistoriken och den här delen har IT-avdelningen 
ingen kontroll över, eftersom det här görs av användarna till systemet. Det är 
en viss problematik kring det här enligt Anna och Åsa. Det pratas om 
programförändring och konfigurationsändring och konfigurationsändringen 
hanteras ofta av s.k. key-users, nyckelanvändare. Det här kan inte IT-
avdelningen styra upp, därför är det så viktigt med kommunikation 
avdelningarna emellan, att de har ett övergripande systemägarskap. 
Dokumentation är ett eftersatt område och enligt Anna och Åsa är det tyvärr 
lika illa på den fronten idag som förr hos de flesta företag. 
 

4.2.5 Tankar om framtiden 
 
SOX har ställt krav på större företag att de skall ha en mer noggrann 
dokumentation än andra företag. Intern kontroll handlar om att först 
bestämma sig för hur företaget skall göra och sedan dokumentera det och 
slutligen i princip bevisa att företaget gjort det genom att dokumentera det 
som gjorts. 
 



Empiri 
 

 
59 

För Anna och Åsa har SOX två betydelser. Dels görs en SOX-granskning 
som externrevisor i ett företag, men SOX handlar även om att ledningen 
skall göra ett uttalande i sin revisionsberättelse om att företagen har en god 
intern kontroll. Ledningen och externrevisionen skall i princip göra samma 
sak. Den interna SOX-granskningen på ledningens uppdrag har många 
revisionsbyråer gått in och hjälpt ledningen eftersom det är ett så enormt 
arbete att sätta upp kontroller. Att designa kontroller i stora företag som är 
globala innebär ofta ett enormt arbete. Sedan skall de testas också för att se 
så att kontrollerna fungerar.  
 
KPMG arbetar ibland på någon företagslednings uppdrag och utför en 
interngranskning där uttalanden om den interna kontrollen sker. Det är alltså 
i stort samma granskning som sedan sker när en externrevisor gör det. Dock 
får givetvis inte den här revisorn vara från samma revisionsbyrå som 
revisorn vid den interna granskningen utan denne måste vara från någon 
annan revisionsbyrå. Det gäller för internrevisorn och ledningen att komma 
överens om vilka kontroller som skall granskas så att inte något annat 
granskas än vad som är väsentligt.  
 
Det utförs även kontroller av risker på SOX-uppdrag. SOX fokuserar på den 
finansiella rapporteringen, det är den som är själva grunden. SOX syftar 
även till att värdera den interna kontrollen kopplat till den finansiella 
rapporteringen. Det är enligt Anna och Åsa knappast sannolikt att SOX-
förordningen kommer att införas för samtliga företag i Sverige, det kommer 
nog aldrig att ske, tillägger de. De säger vidare att KPMG har en 
tilläggsmetod för SOX – Integrated Audit. De tror att företagen kommer att 
behöva hjälp med att få förståelse för hur SOX-förordningen kommer att 
fungera. 
 
Anna och Åsa tillfrågades även vad de tror om revision i framtiden och de 
säger att det absolut kommer att behövas revisorer i framtiden, men att 
rollerna dock kan komma att bli förändrade. Det här i takt med utvecklingen 
som sker inom IT och revision. De tror vidare att det förmodligen kommer 
att bli en mer kontrollbaserad granskning än substansgranskning i framtiden. 
Även om revisionsplikten avskaffas för mindre bolag kommer kanske 
exempelvis banken ändå ställa krav på revisorn, men revision kommer enligt 
Anna och Åsa alltid att finnas för de större bolagen och att revision utgör en 
samhällsfunktion. De avslutar med att nämna att revisorer har en stor roll 
som rådgivare i mindre företag. 
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4.3 Haléns 
 
Haléns grundades år 1949 och är idag ett av Sveriges ledande 
postorderföretag. Företaget finns i Borås och har 250 anställda och 
omsättningen ligger på närmare 700 miljoner kronor. Haléns finns, förutom i 
Sverige, även på den finska och estniska marknaden (Haléns, 2007). 
 
På Haléns intervjuades Kent Andersson. Där arbetar han som driftschef på 
IT vilket innebär att han är ansvarig för IT, drift och teknik. Kent började 
jobba på företaget 1970 och hade redan då ansvaret över datorerna. Inom 
hans ansvar inryms det rätt så mycket såsom säkerhet, information, datorer, 
tillgänglighet, tillträde till och från. Hans arbetsuppgifter innebär samtidigt 
ett visst personalansvar, men även ett budgetansvar – ett antal miljoner för 
att driva det hela. Hans arbetsuppgifter skulle kunna uttryckas som så att han 
ska se till att förse bolaget med rätt datakraft, vid rätt tillfälle och på rätta 
plattformar – Halens har allt från PC-datorer till stordatorer. Han ska även se 
till att det finns kraft i maskineriet, så att pengar inte läggs på onödiga saker. 
Det får inte ligga för mycket resurser och skvalpa. Gällande utbildningen för 
Kent som driftschef finns det enligt honom inte någon planlagd utbildning, 
utan det här sker via seminarier, tidskrifter, webben m.m. Det finns massvis 
av ställen att hämta information ifrån enligt honom. Den här informationen 
hämtar han mestadels själv, men tack vare jobbet får han dock inbjudningar 
till seminarier av olika slag, vilka han nappar på då och då. Någon formell 
utbildning, såsom olika kurser att gå finns inte, utan all information som 
hämtas in sker i stort sett på egen hand.  
 

4.3.1 Revision och krav på informationssäkerhet 
 
Kraven som företagsledningen och revisorerna ställer på driftchefen och 
hans område gällande informationssäkerheten är främst lagringen av data, att 
informationen är lagrad på ett fysiskt säkert sätt. Det här kan innebära att 
låsa in det, att se till att obehöriga inte kan komma åt datorerna, att ingen kan 
lyckas förstöra datorerna med våld m.m. Det är även att se till allt backas 
upp, genom att det säkerhetskopieras och/eller låses in på annat håll. Det här 
kan göras genom att kopiorna inte låses in i samma byggnad som originalet 
utan att dessa särskils från varandra, ifall något skulle ske i en byggnad så 
finns informationen ändå sparad. Ett annat kan vara att lägga över 
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informationen på en lagringsbank för att säkerställa högre säkerhet. Att det 
exempelvis finns säkerhetskopior att hämta vid en eventuell brand.  
 
Arbetsuppgifterna tillhandahåller behörighet enligt de arbetsuppgifter som 
den anställde har. Kent frågar inte varje enskild anställd om vilken 
behörighet denne person ska ha, utan tar upp det med dennes chef. Det är 
även en del i hans arbetsuppgifter att se till att det här efterlevs. Det gäller 
också att inte släppa på behörigheten mer än till den person det berör. Sedan 
ingår det även i hans arbetsuppgifter att se till att backuper finns och även 
utformande av katastrofplanering. Exempelvis vad händer om maskineriet 
skulle gå ner, vilken planering finns då för att lösa den eventuella inträffade 
katastrofen.  
 
Enligt Kent har kraven på informationssäkerhet i sig kanske inte ökat, utan 
mer kraven på efterlevnad av de här kraven. Dvs. att uppfylla de krav som 
finns. Kent säger även att det var lika viktigt förr att informationen säkrades, 
även om det då fanns en hel del manuella rutiner vid sidan om. Däremot har 
kraven i sig funnits hela tiden, men i och med att IT idag är en mer 
betydande del av all verksamhet, har det enligt Kent har det möjligtvis blivit 
mer noggrannare nu eftersom det är så viktigt. 
 
Företaget har vid ett flertal tillfällen blivit granskade av en IT-revisor. Han 
säger att det nu, vid intervjutillfället pågår en sådan granskning av en 
internrevisor från deras ägare i England. Det har funderats på riskhantering 
och ansvar, vilket är något som företaget har gått igenom många gånger. 
Kent säger att de på deras initiativ inte har någon löpande kontakt med 
revisorer. Däremot är det snarare så att revisorn tar initiativ, till och från. Det 
här tycker han bara är positivt, att ha med revisorerna att göra, åtminstone 
om de är tillräckligt kunniga. Revisorer från början var mer inriktade på 
ekonomisk revision och det är inte alltid det stämmer. Skulle Halens införa 
ett nytt datorsystem sker det här inte i samråd med revisorerna utan det sker 
en revision av systemet i efterhand. När ett nytt datorsystem införs sker det 
istället i samråd med ledningen.  
  

4.3.2 Risk och hot 
 
Tillgänglighet, riktighet och sekretess vilka är viktiga begrepp inom 
informationssäkerhet anser Kent att det absolut viktigaste för Haléns är både 
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tillgängligheten och riktigheten. Sekretessen är visserligen viktig den med så 
till den grad att exempelvis inte information om kunderna läcker ut. Fast ur 
verksamhetens synpunkt kan det här ses som mindre viktigt, eftersom 
personuppgifter om en enskild kund/individ inte påverkar Halens affärer. 
Givetvis är det inte bra om det här skulle ske, men som sagt inget som 
egentligen drabbar verksamheten.  
 
De största riskerna med Halens informationssäkerhet idag är enligt Kent helt 
klart den interna risken. Det råder enligt Kent ingen tvekan om den saken. 
Okunskap, slarv bland anställda, att systemen finns tillgängliga för de 
anställda med eller utan behörighet är exempel på interna hot. Den interna 
risken är även den som är svårast att skydda sig emot, och det har det alltid 
varit. Hur ärlig en person än ser ut och kan verka, kan det ligga en massa 
skumma saker i dennes bakhuvud. Att utbilda personalen hjälper inte alltid. 
Det som gäller är helt enkelt att se till att de anställda mår bra, har ett bra 
löneläge, kost sagt hur personalen hanteras av chefer och liknande. Det 
gäller även att se till att det finns en bra dialog med de anställda så att inga 
kommer på kant med varandra. Utbildning pågår dock till och från för de 
anställda inom IT. Dock är det inget regelbundet utan mer behovsstyrt. Kent 
gav exemplet att om det nyanställs någon som inte har tillräcklig kunskap i 
hantering av PC-datorer, eller Office-paketet m.m. så ordnas oftast en 
utbildning riktad mot den personen. Det här är alltså ingen bred utbildning 
där alla deltar.   
 

4.3.3 Intern kontroll 
 
Kontroller för att uppnå god informationssäkerhet sker genom sociala, 
administrativa, fysiska och sociala kontroller. På Haléns kan sociala och 
administrativa kontroller vara att se till så att personalen mår bra. Då 
personalen mår bra minskar, enligt Kent, risken för att de hittar på något 
dumt. Det gäller redan vid anställningstillfällen att hitta personer som verkar 
bra och tillförlitliga, som inte är ute efter att infiltrera.  
 
Sedan är det också en del av att säkerställa säkerheten att inte tala om vad för 
säkerhet som finns. Kent vill dock inte uttala sig om vad för 
säkerhetsverktyg de använder sig av utan säger enbart att Halens har 
säkerhetsverktyg som de använder. Halens har som de flesta företag idag 
passagessystem, tidsredovisningssystem, behörighetssystem, larm av olika 
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slag m.m. Sedan finns det även i deras system att alla anställda följs upp 
över vad de gör i systemet.    
 
Kent tror att eftersom de har en såpass öppen dialog på företaget att rutinerna 
de har är bra, men en del i det är att de har en regelbunden kontakt med 
revisorer och enligt Kent kräver de här revisorerna en del. Däremot, genom 
att Halens är rätt öppna, tar de emot synpunkter och kritik och uppdaterar 
därmed sin dokumentation regelbundet. Den här dokumentationen över deras 
system m.m. anser Kent vara god. Kent påstår att företaget har fått bra kritik 
vad gäller dokumentation, från revisorerna, men det har ändå oftast 
synpunkter på hur de kan bli ännu bättre. Kent tycker det här med 
dokumentation är svårt. Att vid första gången, då exempelvis ett system tas i 
drift, skriva något är inte svårt, men att underhålla den däremot är betydligt 
svårare. När en ändring görs eller om något händer, så löses det praktiska 
alltid. Att sedan skriva ned det hela och sätta det i pärmen eller lägga ut på 
webben eller intranätet är inte alltid lika kul. 
 
Enligt Kent kan dokumentationen många gånger ha blivit lidande, men han 
vill även påpeka att de har levt med det här tack vare att Halens har ägarkrav 
sedan 20 år bakåt. Det här har inneburit att de skall ha en incidenthantering, 
katastrofhantering m.m. och en dokumentation av det. De måste helt enkelt 
se till att de har koll på alla tänkbara lägen. De har en underleverantör 
Pulsen, som sköter en del av deras datadrift. Det innebär också att de har en 
diskussion för att kolla upp vad Pulsen har för incidenthantering, finns den 
dokumenterad osv. Dock anser Kent att Haléns har en bra dokumentation 
över sina informationssystem. Interna kontroller över sina egna 
informationssystem, sker minst en gång per år. Förut var det två gånger, men 
sedan de större datorerna flyttades från Haléns till Pulsen så har det gått ner 
till en gång per år.  
 

4.3.4 Tankar om framtiden 
 
På frågan om Kent känner till SOX, svarar han att han gör det även om han 
tycker det är ett ganska luddigt begrepp. Han säger vidare att han i detalj, 
inte känner till det, utan bara lite övergripande. Hur det här skulle påverka 
hans arbetsuppgifter vet han därför inte riktigt. Dock vet Kent att 
rapporteringen ändras och att spårbarheten av information blir mer viktig. 
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Det ska hela tiden kunna gå att veta vem som har ändrat vilken uppgift och 
när den är gjord. Det här skall kunna kontrolleras ett antal dagar eller år.   
 
På frågan om vad Kent tror om revisionens framtid säger han att han tror att 
det i framtiden fortfarande kommer att ske någon form av övervakning, och 
att det alltid måste finnas. Antingen om det sker via regler utformade av 
SOX eller om det fortsättningsvis är revisorer eller finansinspektionen som 
sköter det. Någon sådan institution är nödvändig men inte direkt riktad mot 
IT utan istället mot hela företaget. IT är idag så involverat i allting så för 
Kent som varit med länge i företaget är för honom IT ”en avdelning” för sig. 
Världen utan IT eller PC finns ju inte nu. Kent säger vidare att han inte tror 
att det går att prata om IT så isolerat. Det kommer enligt Kent heller inte att 
krävas IT-revisorer utan det blir någon ytterligare kunskap om nya 
funktioner som på något sätt kan övervaka och den här funktionen måste 
absolut alltid att finnas. Exakt hur det här kommer att se ut vet han inte. Vad 
han tror om datorernas framtid så tror han inte att snabbheten är det 
viktigaste utan utvecklingen inom exempelvis AI, artificiell intelligens. 
Exempelvis att datorerna i framtiden kan tänka och konstruera nya saker 
själv, men han hoppas att det fortfarande är möjligt, som idag, att kunna dra 
ur sladden.  
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4.4 Nordea  
 
Nordea är den ledande finanskoncernen i hela Norden och Östersjöregionen. 
Nordea har över 1 100 kontor och antalet kunder är ca 10 miljoner. Banken 
är med sina 4,6 miljoner e-kunder ledande inom banktjänster på Internet 
(Nordea, 2007). 
 
På Nordea telefonintervjuades Ulf Jonasson, som arbetar som IT-security 
Architect, vilket innebär säkerhetsarkitekt i frågor rörande IT på Nordea. 
Den befattningen har han haft sedan år 2001. Hans arbetsuppgifter är bl. a. 
att skriva s.k. guidelines, vilka baseras på policy och standards, vilka är på 
en låg nivå och som inte är teknik oberoende. Annars arbetar han med 
säkerhetsfrågor i olika projekt och även andra frågor rörande säkerhet. Det 
här kan handla om frågor rörande aktiehandel eller kapitalmarknaden, men 
säkerhetsfrågorna kan röra hela det spektra som banken finns involverad i. 
Ulf genomgår ingen kontinuerlig utbildning som banken erbjuder i form av 
kurser m.m. Istället gäller det för honom att ta egna initiativ, han blir bjuden 
på en hel del seminarier och kurser som han ibland tackar ja till när han 
känner att det är något som kan vara viktigt. 
 

4.4.1 Krav på informationssäkerhet 
 
De som främst ställer krav på Nordea angående deras informationssäkerhet 
är externa intressenter. Externa intressenter är exempelvis 
Bokföringsnämnden och Börsen som har ett antal börsregler som det gäller 
för banken att följa. Finansinspektionen kan även den ställa krav på banken. 
Den har till syfte att övervaka banken. De krav som de här olika externa 
intressenterna ställer är att banken har en skyldighet att rapportera 
exempelvis olika incidenter som inträffar. Det gäller för banken att kunna 
visa på att den är solvent för överlevnad. Sedan säger Ulf att det också finns 
en garanti ut mot kunderna. Den här garantin är en insättargaranti som Staten 
handlägger och inte banken. Om banken skulle gå i konkurs, innebär den här 
garantin att om en kund har pengar i något bankkonto så får kunden tillbaka 
de här pengarna. På frågan om vilka krav som banken själva ställer på sina 
kunder säger Ulf att de inte har några krav på sina kunder. Däremot upplyser 
de kunderna om viktig information. Det här kan vara att de påpekar för en 
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kund som använder bankens Internettjänster, att det kan vara lämpligt att 
kunden har ett uppdaterat antivirusprogram och även använder sig av 
brandväggar. Banken erbjuder exempelvis via hemsidan länkar till var 
kunden kan hämta hem just de här skydden för att genom det här utföra sina 
Internettjänster i en tryggare miljö. 
 
Då Ulf tillfrågas hur pass mycket kontakt banken har med sina revisorer 
säger han att de har kontakter med jämna mellanrum med de här revisorerna. 
Om banken inför ett nytt säkerhetssystem eller datorsystem så sker dock det 
här inte i samråd med revisorerna. Ulf påstår att om samråd skulle ske med 
revisorerna inför ett sådant val, skulle det få till följd att den reviderande 
funktionen hos revisorerna skulle försvagas, vilket han inte anser vara bra. 
Kontakterna med revisorerna handlar istället mer om vilka regler som finns 
inom ett visst område.  
 
Nordea utför interna kontroller över sina informationssystem, minst en gång 
per år. Banken gör något som kallas QRA, Quality Risk Accessment, dvs. en 
riskanalys som sedan ligger till grund för den interna kontrollen. På frågan 
om vilken kontroll han anser vara den viktigaste, banken har, säger han att 
det gäller att ha ett gott omdöme och ett sunt förnuft och tillägger att allt inte 
går att maskinisera vilket får till följd att kommunikation med medarbetarna 
är en viktig funktion. En teknisk kontroll som han anser är viktig är 
behörighetskontrollen. Banken arbetar med något som kallas för Identity 
Management, där det verkligen gäller att veta vad varje person har för 
behörighet och vad denne har tillträde till m.m. Om en anställd skulle sluta 
är det därför mycket viktigt att denne tas bort från alla system och att denne 
inte längre har kvar sin behörighet. Så det arbetas mycket mot den enskilt 
anställde. Ulf tycker även att banken har goda rutiner mot eventuella avbrott 
i systemen eller strömavbrott m.m. De här rutinerna testas även en gång per 
år. 
 

4.4.2 Risk och hot 
 
Tillgänglighet, riktighet, sekretess och spårbarhet är viktiga begrepp inom 
informationssäkerhet för banken. På frågan om vilket av de här begreppen 
som han anser vara de allra viktigaste säger han att han omöjligtvis kan 
rangordna dem, utan att alla är lika viktiga. Möjligen skulle han kunna tänka 
sig att peta ner tillgängligheten ett steg. Ulf anser inte att det finns något 
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allvarligt hot som är direkt riktat mot banken. Däremot kan han se ett stort 
hot i hela infrastrukturen i sig. Internet som numera används i den grad det 
gör är en mycket viktig del i mångas vardag så även i bankens, då det är 
många som idag utför bankärenden via Internet istället för att besöka 
banken. Skulle folks förtroende för Internet minska rejält skulle det kunna 
leda till att även banken blir lidande. Det är det hotet som Ulf anser vara det 
största idag.  
 
Det största hotet mot bankens informationssäkerhet idag är enligt Ulf e-post 
och alla kunders och i viss mån de anställdas uppfattning om den. 
E-post är enligt Ulf att jämföra med vykort avseende integritet och 
konfidentialitet. Med det här menar han att vem som helst kan skicka E-post 
i vems som helst namn och att det kan läsas av ett antal obehöriga. Ulf  
skulle eventuellt anse vykort som ett bättre medium i dessa avseenden. Det 
betraktas av alla som enkelt och bekvämt och därför vill många använda det. 
 

4.4.3 Tankar om framtiden 
 
Angående framtiden säger Ulf att Nordea planerar att införa ett nytt 
säkerhetssystem. Det här systemet skall då förhoppningsvis vara säkrare än 
vad dagens system är även om han säger att de också är säkra. På frågan om 
vad han tror om revision i framtiden, säger han att han anser att någon form 
av övervakning alltid kommer att behövas och att revisorer i någon form då 
alltid kommer att finnas. Dock kommer säkerligen deras roller att förändras i 
takt med utvecklingen som sker över tiden. 
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4.5 Skatteverket 
 
Riksskatteverket och landets tio regionala skattemyndigheter bildade den 1 
januari 2004 en helt ny myndighet: Skatteverket. Den här myndigheten har 
hela landet som sitt verksamhetsområde. Den mest grundläggande uppgiften 
för skattesystemet är att finansiera offentliga utgifter och det är av allmänt 
intresse att det här sker på ett så effektivt sätt som möjligt för att genom det 
ge medborgaren nytta för sina skattepengar (Skatteverket, 2007).  
 
På Skatteverket i Borås intervjuades Michael Wendt. Han arbetar som 
skatterevisor – dvs. det är han som styr hela revisionsinsatsen och skriver 
under att revisionen är godkänd. Det här har han jobbat med i 20 år. Han 
arbetar även som ADB-revisor, dvs. Administrativ Databehandlingsrevisor, 
vilket kan beskrivas som att han är någon slags IT-expert. Det här innebär att 
han kartlägger systemen och bereder, konverterar och validerar inhämtat 
datamaterial samt gör vissa grundläggande analyser. Michael Wendt innehar 
ofta enbart rollen som ADB-revisor vid en skatterevision vilket innebär att 
han gör det förberedande dataarbetet medan de övriga revisorerna utför 
själva revisionen. Ibland kan han sitta på, som han uttrycker det, två eller 
ibland till och med tre stolar om han dessutom innehar rollen som 
skatterevisor och rollen som revisionsledare när de utför en revision hos en 
större koncern. Sammanfattningsvis går det dock att säga att hans 
huvudsakliga arbetsuppgifter är som ADB-revisor och skatterevisor.   
 
Utbildningen för hans del skall ske kontinuerligt. Myndigheten har den 
principen att har en person gått en kurs så behöver denne inte gå samma kurs 
igen, även om det har gått ett antal år. Under den 20-åriga tid som han jobbat 
på Skatteverket har den kontinuerliga utbildningen skiftat. Förr kunde en 
anställd skickas på en kurs om folkbokföring även om det i dennes 
arbetsuppgifter inte ingick något om folkbokföringen. Numera är det 
Michaels chef som bestämmer vad för kurs som han ska gå på, men enligt 
honom kan han själv påverka valet av kurser. IT-kurserna numera har även 
blivit oerhört begränsade. Innan kunde det finnas en kurs om PC-teknik, 
nätverk m.m. som han känner att han har nytta av i arbetet. Numera ges inga 
sådana kurser utan den anställde skall kunna det här ändå.   
 
Företagen han granskar går inte att dela in branscher utan snarare i 
storleksordning. Tidigare jobbade han med företag som hade en lönesumma 
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mellan 20 - 50 miljoner. Det här motsvarar enligt Michael medelstora 
företag. Företag som han har granskat är bl.a. Volvo Personvagnar och 
Volvo Lastvagnar. Han säger att han också i princip har granskat alla större 
företag inom Sjuhäradsområdet. Numera jobbar han exempelvis mycket med 
e-handelsföretag. Härvid gäller det att finna de som inte är registrerade i 
skattedatabasen (F-skatt, mervärdesskatt etc.) och som sålunda bedriver en 
helt svart verksamhet på Internet. Främst är det här i dagsläget inriktat på 
porr och poker. Verksamheten ingår i ett landsomfattande projekt. 
Arbetsinnehållet är m.a.o. väldigt varierat och intressant. 
 

4.5.1 Revision 
 
En skatterevision inleds med en förberedande informationsinsamling. Det 
han börjar med att göra då är att kontrollera vad det aktuella företaget har för 
slags ekonomi- och lönesystem. Har företaget ett standardsystem såsom 
SPCS eller Hogia brukar det inte vara något problem, men en del större 
företag har egenutvecklade system vilket ibland kan ställa till problem. Det 
kan då vara svårt att få fram de data som behövs. Ibland kan det därför 
krävas att kontakt behöver tas med programleverantören för att få fram 
uppgifter om vilka register som finns att tillgå i systemet och/eller var de här 
registren kan återfinnas i systemet. Emellanåt kan det räcka med enbart en fil 
om huvudbokstransaktionerna är på transaktionsnivå och om sådan 
exportmöjlighet finns i systemet. I andra fall måste grunddatat hämtas in.  
 
Den här processen sker inte enligt en fastslagen plan, utan det hela går ofta 
ut på att känna sig fram. Ibland kan det vara svårt att få en dataansvarig att 
förstå vilket material som Skatteverket önskar ta del av. Arbetet är i korta 
ordalag att om data finns, gäller det att få ut dessa data i läsbar form och det 
här skall helst utgöra grundmaterial. Det skall helst inte vara några s.k. 
rapportfiler (printfiler) utan rena rådata. Själva revisionsprocessen kan sägas 
vara en egen modell som han bygger på erfarenhet.  
 
Skatteverket använder sig av en programvara som har utvecklats under 
många år. Den här programvaran kan läsa in standardprogram lätt och 
konvertera dem till önskat format. Har företagen inte standardsystem kan 
arbetet bli mer komplicerat. Förr om åren innan millennieskiftet, fanns det 
väldigt många olika system. Det här ledde till att Skatteverket kunde få in 
olika slags band, disketter, dvs. olika typer av datamedia. Skatteverket har 
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därför många olika typer av bandstationer som kan läsa olika datamedia. 
Idag är det vanligaste datamediet CD-ROM.  
 
Det förberedande arbetet med att konvertera, bereda och validera 
datamaterialet kan ta olika lång tid men oftast går det förhållandevis snabbt. 
För att sammanställa materialet brukar det ta en, maximalt två dagar. Med 
validering avses kontroll av att datamaterialet stämmer överens med vad som 
står i företagets utskrivna rapporter från systemet.   
 
Den programvara som Michael Wendt använder sig av är främst ett 
kanadensiskt registeranalysprogram som går under förkortningen ACL 
(Audit Command Language). Det här programmet kan läsa en massa olika 
dataformat. En del av de data som han ibland kan få in kan bestå av kod som 
kan se ut som ”kanelbullar”, men med hjälp av ACL så blir datan läsbar. 
Michael uttrycker att det här programmet, är ett kanonprogram. I Västra 
Götalandsregionen är det högst ett femtontal personer inom Skatteverket 
som har en ACL-licens. I praktiken är det endast fyra till fem personer som 
verkligen arbetar med den här programvaran.   
 
Med hjälp av ACL gör han den första grundläggande delen av berednings- 
och konverteringsarbetet. Härefter processas datamaterialet med hjälp av en 
annan programvara, SESAM Konvertering, för att kunna användas av de 
övriga revisorerna vid själva revisionen. I det sistnämnda fallet använder de 
övriga revisorerna en programvara som heter SESAM Analys. För att 
datamaterialet skall kunna läsas av SESAM Analys måste det konverteras till 
s.k. SESAM-format. Det här görs med hjälp av SESAM Konvertering.  
 
När det gäller själva samarbetsförmågan med de företag han granskar är det, 
enligt Michael, sällan som de inte vill ge ut sina register till Skatteverket. 
Företagen har emellertid en skyldighet att tillhandahålla Skatteverket önskat 
datamaterial, då verket har rätt att kontrollera att företagens system verkligen 
fungerar på avsett sätt. Företagen kan därför inte vägra att lämna ut 
materialet med åberopande av att det är förenat med kostnader för företaget.  
 
De brister som kan förekomma i ekonomisystemen kan bestå av felaktiga 
överföringar mellan försystemen (reskontror och lönesystem) och 
huvudboken eller rena s.k. systemfel dvs. fel som inte ens 
programleverantören är medveten om. Oftast är dock bristerna hänförbara 
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till programanvändaren som har angett felaktiga parametrar vid uppstart av 
programvaran. Systemfel tillhör undantagen.  
 
Det är dock inte ofta som han hittar några brister i själva programvaran. 
Bristerna brukar istället ligga i det själva data som stansas in i programvaran 
eller de parametrar som anges i programvaran. Det kan exempelvis avse 
traktamenten som är felkodade eller att en felaktig skattesats har använts för 
momsen. Vad gäller endagstraktamenten så skall dessa hamna i rutan för 
kontant bruttolön på de anställdas kontrolluppgift och inte kodas såsom 
skattefri kostnadsersättning. Det här går inte att kontrollera utan datastöd vid 
en skatterevision.  
 

4.5.2 Risk och hot 
 
När det gäller tillgänglighet, riktighet och sekretess anser Michael att för 
deras del är sekretessen det som är allra viktigast. Det här grundar han på att 
de får in så känslig information. Tillgänglighet är även den viktig, för att få 
fram relevanta data från företagen. Från företagens synvinkel är det 
sekretessen som är det viktigaste begreppet, helt klart. Kontrollen av 
riktigheten följer av själva arbetsuppgiften som sådan, det är ju det här som 
en skatterevision går ut på, nämligen att kontrollera att allt är rätt och riktigt.  
 
De hot som ligger mot den information som hämtas in är främst virussmitta. 
Framförallt när E-postfiler hämtas in. När det gäller själva ekonomisystemen 
är risken för sådan smitta i princip obefintlig, men hotet finns naturligtvis där 
också. Virussmittat datamaterial går att hantera med uppdaterade 
antivirusprogram. Sedan finns ju alltid risken för att systemen har 
manipulerats.  
 
Dock påstår han att inga externa krafter kan komma åt materialet han 
bearbetar. Det går helt enkelt inte att komma åt det, då arbetet sker på en 
dator som inte är ansluten till vare sig Skatteverkets nätverk eller Internet. 
Det enda skulle vara om någon bröt sig in på kontoret.  
 
Huruvida kontroller sker av de interna kontrollsystemen eller i vilken 
omfattning kontroller sker kan han inte riktigt svara på. Dock skulle han tro 
att det sker kontinuerligt. Som han ser det kommer det dagligen upp på hans 
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skärm att det är något som ska uppdateras. Det sker regelbundet, minst en 
gång i veckan men säkerligen oftare.  
 

4.5.3 Tankar om framtiden 
 
Vad gäller framtiden så anser Michael att skatterevisorerna måste lära sig 
mer om den tekniska utvecklingen. Det är alldeles för få som idag förstår hur 
ekonomisystemen är uppbyggda och hur de fungerar. Dessutom måste 
kunskapen generellt öka bland revisorerna hur de rent tekniskt skall gå 
tillväga för att granska olika typer av verksamheter på Internet.  
 
Idag finns det inte många ADB-revisorer. Det finns de som har ACL i 
grunden som Michael eller de som kan Sesam Konvertering. I hela Västra 
Götalandsregionen finns det fyra till fem personer som kan hantera ACL. 
Det här tycker han är ett skrämmande litet antal. Revisorer kommer alltid att 
finnas så länge det finns ett samhälle som är uppbyggt på skatter. Dock 
kommer rollerna att förändras och risk för manipulation kommer alltid att 
finnas kvar så länge som människorna och företagen ska betala skatt, 
avslutar Michael Wendt med att säga under intervjutillfället.
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5 Analys 
 

I analyskapitlet analyseras empirin och kopplas samman med teorin. 
Jämförelser mellan de svar som erhölls vid empirin kommer även att 
redogöras för i den här delen av uppsatsen. 

 

5.1 Analysmodell 

 
Figur 7 Analysmodell 

Områdena utanför analyscirkeln representerar de delar som empirin 
behandlade. De här delarna ligger till grund för analysen. Respondenternas 
svar jämförs med den teori som har presenterats. Respondenternas åsikter 
har även jämförts med varandra för att se om eventuella skillnader eller 
likheter finns dem emellan. Den här analysen mynnar sedan ut i de slutsatser 
som dragits av studien. 
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5.2 IT och revision 
 
Revisionsprocessen då en revisor utför en granskning av ett företag ser olika 
ut beroende på vem eller vilka som utför den. KPMG har en egen modell 
med olika steg som skall utföras där Anna och Åsa deltar i vissa av de steg 
som den här modellen innehar. Michael på Skatteverket har i sin tur en 
egenutvecklad modell som han baserar på den erfarenhet han har skaffat sig 
under årens lopp. Själva strukturen på de här modellerna bygger i grund och 
botten ändå på någon form av liknande modell som den som enligt FAR 
(1991) är en modell över själva revisionsprocessen.  
 
I den planeringsfasen i KPMGs metod, vid en granskning av ett företag, 
gäller det att förstå företagets verksamhet och att identifiera de risker som 
finns, alltså var i redovisningen fel kan finnas. Planeringsfasen kan jämföras 
med den första fasen i FARs (1991) modell, förberedande 
informationsinsamling där bedömning av risker sker. Därefter bestäms hur 
själva granskningen skall gå till, vilken revisionsmetod som skall användas, 
om en kontrollbaserad granskning eller en substansgranskning skall göras. 
Här bestäms även vilka kontroller som skall utföras. Det här kan jämföras 
med vad FAR (1991) beskriver som granskningsplan. Enligt FAR (1991) är 
det så gott som omöjligt att kolla alla transaktioner varpå ett urval måste ske, 
vilket i sin tur kan jämföras med vad Anna och Åsa sade, nämligen att de 
tittar på den del av redovisningen där risken för fel är som störst. 
 
Då ett företag skall granskas av en revisor bedömer denne om och när en s.k. 
IT-revisor skall kopplas in. Om och när en IT-revisor skall kallas in beror 
idag enligt Anna och Åsa på företagets storlek eller på komplexiteten i 
företagets system. Enligt Anna och Åsa finns det kriterier uppsatta för när en 
IT-revisor skall kallas in. Målet med revisionen är dock detsamma nu som då 
nämligen att de finansiella rapporterna skall återge ett korrekt resultat över 
företagets ställning och att risken för felaktigheter är så liten som möjligt.  
 
I Michaels fall inleds skatterevisionen precis som enligt FAR (1991) med en 
förberedande informationsinsamling. Då han är ADB-revisor går han direkt 
in på vilket sorts ekonomi- och lönesystem företaget använder sig av. I likhet 
med KPMG är målet med Michaels revision att se till att uppgifterna är 
korrekta. Till skillnad från KPMG arbetar han inte efter en fastslagen plan 
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utan han känner sig fram grundat på hans tidigare erfarenheter av 
granskningar. 
 
Det gäller dock att skilja på hur en IT-revision går till, dvs. en del av 
externrevision och hur en informationssäkerhetsgranskning går till. Det som 
skiljer de här två granskningarna är att det talas om olika typer av risker. Vid 
externrevisionen är det som sagt de finansiella riskerna som står i fokus 
medan det i en informationssäkerhetsgranskning är affärsriskerna som 
istället hamnar i fokus.  
 

5.3 Revisorsrollen 
 
Enligt Beckman (2006) ser revisorns arbetsmiljö idag delvis annorlunda ut 
mot hur den såg ut innan utvecklingen av IT skedde. Innan IT blev ett 
vardagligt begrepp för revisorn krävdes enligt Beckman (2006) ingen 
datorkunskap, således arbetade revisorn endast med siffror, dvs. kollade att 
kontona balanserades på ett korrekt sätt i huvudboken. 
 
Redan på ett tidigt stadium var begreppen väsentlighet och risk viktiga. Det 
gäller även idag. Idag ser riskerna annorlunda ut mot vad de gjorde förr då 
IT inte var utvecklat. Både i Sverige och i andra länder har datorer, enligt 
FAR (1991) öppnat möjligheter för nya typer av ekonomisk brottslighet. 
Revisorerna har med anledning av det här själva fått utbilda sig i 
databehandlingsprogram för att kunna klara av revision i datamiljö. Det här 
styrks av det som Anna säger, nämligen att hon som certifierad IT-revisor 
måste ta ett visst antal Continuing Professional Education poäng varje år för 
att behålla sin certifiering. Vad gäller Michael på Skatteverket behöver han 
emellanåt gå vissa kurser för att hålla sig ajour med utvecklingen.  
 
Den vanlige revisorn granskar inte företagens informationssystem som 
denne gjorde då databehandlingssystemen började bli stora och komplexa, 
enligt Björkman (1978), utan den här uppgiften delegeras numera till IT-
revisorerna. IT-revisorerna ingår enligt Anna och Åsa i ett team där deras 
uppgift är att hjälpa revisorerna med att förstå och hantera IT-relaterade 
risker som revisorerna måste göra som en del av externrevisionen. Med 
andra ord finansiella risker kopplat till redovisningen. 
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Vid en jämförelse mellan de arbetsuppgifter en IT-revisor idag har mot vad 
denne hade 1978 visar på att det fortfarande är ganska likartade 
arbetsuppgifter. Kontroller över drift och utveckling som idag sker fanns 
även med bland datarevisorns arbetsuppgifter år 1978. Dock har IT-revisorns 
arbetsuppgifter utökats i takt med den tekniska utvecklingen. Idag är det 
enligt (Whitney 2006) inte bara de komplexa redovisningssystemen som 
granskas utan hela IT-infrastrukturen. Det här är något som Anna och Åsa 
styrker. De hjälper företag med rådgivning inom IT-området och hjälper 
även företag med att värdera och hantera IT-relaterade risker. 
 
Trots att revisorerna idag utbildas i datamiljö är det enligt Michael endast ett 
fåtal som har ACL-licens. Det här tycker Michael är ett oroväckande litet 
antal. Han anser att det borde finnas mer som kan hantera sådana verktyg 
som han använder sig av när han granskar. IT-revision blir mer och mer 
revisorns vardag och att då inte fler är utbildade till att klara av verktyg som 
ACL kan tyckas vara märkligt. 
 
Revisorerna har som sagt fått ändrade arbetsuppgifter i takt med att 
omvärlden förändras. Revisorn har även fått alltfler uppgifter bl. a. beroende 
på att antalet regler i samhället har ökat, men det beror även enligt FAR 
(1991) på att många intressenter litar och förväntar sig så mycket av 
revisorerna.  
 
Michael arbetar till skillnad från Anna och Åsa endast som externrevisor. 
Även om Anna och Åsa för det mesta arbetar externt, händer det att de gör 
granskningar på uppdrag av företagsledningar.  
 

5.4 Risk och hot 
 
Enligt Chambers & Court (1992) skall en riskanalys göras för varje system 
och tjänst som ett företag har. Mitrovic (2005) påstår att IT-säkerhetschefens 
yttersta ansvar är att få igång arbetet med identifieringen av hot och jobbet 
med riskanalyser. Det gäller vid riskanalysen att identifiera vem eller vilka 
som skulle ha intresse av att göra någon form av brott i ett företags system 
och därefter tänka sig in i dennes situation. Att företaget själva skall göra en 
riskanalys är något som Anna och Åsa gärna slår ett slag för. Enligt Ulf på 
Nordea gör banken något som de kallar för en Quality Risk Accessment, 
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vilket är en riskanalys som sedan skall ligga till grund för den interna 
kontrollen av deras informationssystem.  
 
Revisionsrisken påverkar enligt FAR (2005, del 2) tre andra sorters risker: 
inneboende risk, kontrollrisk och upptäcktsrisk. Den inneboende risken 
handlar enligt Åsa om kontots natur. Det finns konton i balans- och 
resultaträkningen där risken för fel är betydligt större än i andra konton. 
Konton med många transaktioner gör det svårare att kontrollera den 
inneboende risken. Ju högre inneboende risk ett företag har desto högre krav 
ställs på kontrollerna. Vid bedömning av kontrollrisken är det enligt Anna 
och Åsa viktigt att titta på hur kontrollerna i systemen ser ut. Alla system för 
företagets interna kontroll kan enligt FAR (2005 del 2) aldrig vara säkra till 
etthundra procent. Dock kan de här riskerna kommas åt. Det här styrks av 
Anna och Åsa som påstår att när det gäller de generella IT-kontrollerna är 
det som så att de alltid har synpunkter på hur de här kontrollerna kan 
förbättras.  
 
Begreppen tillgänglighet, riktighet och sekretess, har för Anna och Åsa två 
olika betydelser. Dels när en revisor granskar ett företag, används de i 
samband med revisionsrisker, men begreppen används även när det pratas 
om informationssäkerhet och då som affärsrisker. När det handlar om 
affärsrisker blir begreppen enligt Anna och Åsa av mer betydelse.  
 
Anna och Åsa anser att för ett postorderföretag är tillgängligheten och 
riktigheten de viktigaste begreppen något som styrks av Kent på Haléns som 
delar Annas och Åsas uppfattning angående den här frågan. För en bank kan 
de inte rangordna begreppen, utan anser att alla tre begreppen är lika viktiga, 
samtidigt som de lägger till att spårbarhet även det är ett viktigt begrepp för 
en bank. Ulf på Nordea bekräftar vad Anna och Åsa ansåg när han säger att 
han omöjligtvis kan rangordna begreppen efter deras betydelse. Det enda han 
möjligtvis kan dra ner en aning på är tillgängligheten. Gällande Skatteverket 
anser Anna och Åsa att riktigheten är det viktigaste begreppet. Sekretessen 
går enligt Anna och Åsa ner något då Skatteverket hanterar en hel del 
offentligt material. Även tillgängligheten anser de inte vara lika viktig som 
riktigheten. Då Michael på Skatteverket fick frågan om vilket han ansåg vara 
det viktigaste begreppet, sade han att han ansåg att sekretessen var det helt 
klart viktigaste begreppet, och motiverade det med att de får in mycket 
känslig information. Tillgängligheten anser han också vara relativt viktig 
medan riktigheten följer av själva arbetsuppgiften som sådan, att det är en 
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del som ingår vid en skatterevision, att kontrollera att allt är riktigt. Från 
företagshåll är det enligt Michael helt klart sekretessen som är viktigast.  
 
Vid en jämförelse mellan vad Anna och Åsa respektive postorderföretaget, 
banken och Skatteverket ansåg om begreppen, kan sägas att IT-chefen på 
postorderföretaget och IT-säkerhetsarkitekten på banken, har liknande 
uppfattningar om begreppens relevans gentemot vad Anna och Åsa ansåg 
om respektive respondent. Däremot skiljer sig Annas och Åsas uppfattning 
om begreppens relevans gällande Skatteverket mot vad Michael ansåg. Det 
här beror troligen på att de ser begreppen utifrån olika synvinklar och att de 
kanske inte har samma uppfattning om själva begreppen i sig. 
 
Gällande hot mot företags informationssäkerhet idag, påstår Anna och Åsa 
att dataintrång, som är populärt att prata om, endast utgör en liten del av de 
hot som företag idag står inför. De största hoten enligt dem kommer istället 
från internt håll. Det här behöver enligt Anna och Åsa inte betyda att någon 
uppsåtligen försöker skada företaget utan snarare pga. slarv, okunskap eller 
att systemen inte är tillräckligt genomtänkta, något som Björkman (1978) 
även säger. Här håller Kent på Haléns fullkomligt med samtidigt som han 
tillägger att det gäller att se till att de anställda är nöjda med sin 
arbetssituation och inte frestas till att göra något dumt. Det gäller att de 
anställda har den behörighet som krävs för att de skall kunna utföra sina 
arbetsuppgifter och att företaget har någon form av hantering av risker om 
någon ändå skulle göra något. Det här är något som Kent har tagit fasta på 
och som Haléns idag har en kontroll för.  
 
Det som Ulf ser som det största hotet mot banken idag är inte riktat mot 
banken i sig utan snarare mot samhället. Vad han menar med det är att 
användningen av Internet påverkar banken i stor utsträckning, det blir fler 
och fler som utför bankärenden på Internet istället för att gå till banken. 
Skulle då folks förtroende för Internet minska skulle det kunna få 
konsekvenser för banken. Det största hotet mot informationssäkerheten anser 
han dock vara E-posthanteringen, något som även Michael på Skatteverket 
anser. Dock skiljer det sig vad i E-posthanteringen som är det största hotet. 
För banken är det att obehöriga kan komma över vad andra får i sin E-post, 
medan det i Michaels fall snarare handlar om virussmittor. Virussmittorna 
ser han inte heller som något större hot egentligen då de här går att hantera 
med hjälp av uppdaterade antivirusprogram. Den information han får från 
företagen anser han inte kan komma obehöriga i händerna på annat sätt än att 
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inbrott på hans kontor skulle ske varpå han inte tycker det är något egentligt 
hot.  
 
Watne & Turney (1990) säger att de största hoten ligger i att företag inte har 
tillräckliga systemsäkerhetskontroller. Finns svagheter i de här systemen kan 
det leda till otillåtna transaktioner, oriktiga rapporter och öppenhet för 
känslig information, där den här informationen kan nås av obehöriga 
personer. Enligt Kent på Haléns gäller det om det här skulle brista att 
exempelvis en anställd som har mer behörighet än vad denne behöver, inte 
skall känna sig lockad till att utnyttja systemet. 
  

5.5 Intern kontroll och krav på informationssäkerhet 
 
Utifrån KPMGs kontrollstruktur (pyramiden) utför Anna och Åsa den 
interna kontrollen på ett företag. Ett stort fel de idag ofta ser hos företag är 
gällande fördelningen av arbetsuppgifter. Ofta är det samma person som 
utför flera olika saker, vilket Anna och Åsa gärna ser att det istället är 
uppdelat på fler personer. Dock är ofta tyvärr som så att det helt enkelt inte 
finns tillräckligt många på företaget som har den kunskap som krävs för de 
här arbetsuppgifterna. Enligt Jenkins & Pinkney (1978) fanns det brister i 
systemen redan tidigt gällande just fördelning av arbetsuppgifterna. Att det 
här inte har blivit bättre med åren kan ses som oroväckande, men kan 
förmodligen förklaras med att fokus istället har varit mer på den tekniska 
biten, med utvecklande av tekniska kontroller m.m. Det här styrks av 
Ricknäs (2007) som säger att de flesta företag idag lägger sina resurser på 
tekniken istället för utbildning av de anställda. 
 
Enligt Anna och Åsa finns det företag som inte har någon begränsning vad 
gäller behörigheten i systemen. Det här är enligt Pabrai (2004) något som 
ofta behöver göras om i företagen. Pabrai (2004) anser att data som ligger i 
filer, mappar skall krypteras för att endast behöriga skall kunna dekryptera 
och därmed få tillträde till informationen. Som det är nu kan på många håll 
obehöriga göra det här, vilket kan leda till oönskade resultat. 
 
Där den interna kontrollen brister mest hos företag idag, anser Anna och Åsa 
är i de generella IT-kontrollerna. Det är mycket sällan som de inte kommer 
med några synpunkter på hur de här kontrollerna kan förbättras. Problemet 
ligger ofta i programförändringsrutinen vid en systemutveckling. Någonting 
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annat som det ofta finns brister i hos företag är dokumentationen över 
systemen och hur de integrerar med varandra. Det här påstår Anna och Åsa 
inte är något favoritämne hos företagen, vilket Kent kan hålla med om. Han 
säger att vid en ändring i systemen eller om något händer, löses alltid det 
praktiska. Däremot att sedan skriva ned vad som ändrats etc. tycker han både 
är svårt och inte alltid lika kul.  
 
Ibland kan det enligt Anna och Åsa även finnas brister i 
applikationskontrollerna. Det kan vara problem med att applikationen inte 
kontrollerar det som den är avsedd att kontrollera. Exempelvis när en 
bokning i redovisningen sker skall den balanseras. Det här är ganska 
självklart för en ekonom. Dock finns det system idag som inte stoppar 
transaktioner som inte balanseras och det här kan Anna och Åsa tycka borde 
vara en inbyggd automatisk applikationskontroll. 
 
Den kontroll som enligt Anna och Åsa är den som företag i allmänhet har 
bäst kontroll över är driften av systemen. Driftsäkerheten var redan tidigt en 
avgörande faktor hos företagen. En störning i driften kan än idag leda till 
förödande konsekvenser för ett företag. Om hemsidan för ett 
postorderföretag skulle ligga nere under en dag, skulle det leda till att 
företaget missar många order och flera missnöjda kunder, vilket kan bli 
dyrbart för företaget i framtiden. Det är bl. a. det här som Kent lutar sig mot 
när han påstår att tillgängligheten är det viktigaste begreppet för Haléns 
angående informationssäkerhet. Kent liksom Ulf på Nordea, anser att de har 
goda rutiner för driften och god hantering av eventuella avbrott i systemen. 
 
Hur ofta interna kontroller utförs i företag är mycket olika. Ulf och Kent 
påstår att de åtminstone har en stor kontroll per år, något som Michael på 
Skatteverket tycker är alldeles för lite. Michael påstår att de på Skatteverket 
gör kontroller några gånger under veckan, kanske till och med dagligen. 
Dock vet han inte själv hur Skatteverket utför sina kontroller utan utgår ifrån 
det som dyker upp på hans skärm. Att det sker kontroller så ofta på 
Skatteverket medan det på Nordea och Haléns bara sker en gång per år gör 
att frågan kan ställas om de verkligen pratar om samma typ av interna 
kontroller. Förmodligen sker de kontroller som Michael på Skatteverket 
antyder, som exempelvis uppdateringar av antivirusprogram, även lika ofta 
på Nordea och Haléns. 
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Björkman (1978) påstår att företag arbetar med förebyggande, begränsande 
och återställande skydd eller en kombination av dessa när det gäller vilka 
åtgärder som ett företags säkerhetssystem skall ta hänsyn till. Anna och Åsa 
påstår att företag idag arbetar med en kombination av dessa skydd. De anser 
vidare att företagen ibland brister i de begränsande och de återställande 
skydden. Återställande kräver en hel del arbete och kostar med det mycket 
pengar, och företagen väljer därför ofta att lägga tyngden på de 
förebyggande åtgärderna så att så få incidenter som möjligt skall kunna 
inträffa. 
 
När Anna och Åsa utför en intern kontroll på ett företag tittar de på backup-
rutinen och återläsning av backupen. De tittar då även på schemalagda jobb 
och hur incidenthanteringen i företaget fungerar. Även här tycker Kent att 
Haléns har en fungerande rutin för. Enligt Kent har de krav på sig från 
företagsledningen och revisorerna att lagringen av data sker på ett fysiskt 
tryggt sätt. Det här kan innebära att kopiorna, själva backupen låses in på 
annat håll än där originalet finns, kanske inte ens i samma byggnad.  
 
Enligt Kent har kraven på informationssäkerhet inte ökat med åren. Det är 
snarare noggrannheten och efterlevnaden av kraven som blivit viktigare. 
Idag är dokumentationen något som företag börjar tänka mer och mer på. 
Det här kan ses som ett exempel på att noggrannheten i kraven och 
efterlevnaden av dem har ökat. 
 
Enligt Ulf på Nordea, har banken krav på sig gällande 
informationssäkerheten från externa intressenter som Börsen, 
Bokföringsnämnden och Finansinspektionen och enligt Ulf har banken en 
skyldighet att rapportera om olika incidenter som inträffar. 
 

5.6 Framtidstankar 
 
Gällande huruvida revisorer kommer att behövas i framtiden var samtliga 
respondenter överens om att de kommer att behövas. De motiverar det med 
att revision utgör en samhällsfunktion och att någon form av granskning och 
kontroll alltid kommer att behövas. De anser dock att det förmodligen 
kommer att se annorlunda ut i framtiden, men exakt hur revisorns roll 
kommer att förändras är det ingen som kan svara på. 
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Anna och Åsa på KPMG tror att revisorns arbetsuppgifter kommer att handla 
mer och mer om att utföra kontrollbaserade granskningar i takt med 
utvecklingen av IT och revision. Mängden substansgranskning kommer 
alltså enligt dem att minska. Dock tror de inte att SOX-förordningen 
någonsin kommer att införas för samtliga företag i Sverige. Kent på Haléns 
tror att om SOX-förordningen skulle införas för samtliga företag i Sverige 
skulle det leda till att noggrannheten med att följa kraven blir än mer 
viktigare, och tänker då bl. a. på spårbarheten, att kunna se vem eller vilka 
som har ändrat vad och när den ändringen skedde i systemet.  
 
Michael på Skatteverket anser att framtidens skatterevisorer måste lära sig 
mer om den tekniska utvecklingen. Han anser även revisorer i allmänhet bör 
skaffa sig mer kunskap i hur de rent tekniskt skall gå tillväga vid granskning 
av verksamheter på Internet. Även Michael anser att revisorer alltid kommer 
att behövas, men dock i förändrade roller, något som även Ulf på Nordea 
tror. Michael påstår även att risken för manipulation kommer att leva kvar så 
länge som människor och företag skall betala skatt.  
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6 Slutsatser 
 

Resultatkapitlet inleds med att slutsatser diskuteras och presenteras utifrån 
uppsatsens frågeställningar. Kapitlet följs sedan av en avslutande diskussion 
och därefter avslutas kapitlet med att förslag till vidare forskning ges. 

 

6.1 Slutsatsdiskussion 
 
De krav som idag ställs på företag och deras informationssäkerhet är 
liknande de som ställdes innan den explosionsartade utvecklingen av IT 
skedde. Företag har nu som då krav på sig från olika intressenter, att skydda 
sina informationstillgångar. Skillnaden mellan gårdagens och dagens 
informationstillgångar är den, att den här informationen numera finns i 
datamiljö istället som förr då det handlade mer om information i 
pappersform. Samtliga intressenter till ett företag är beroende av att den 
information som företaget delger är tillförlitlig, på ett eller annat sätt.  
 
De systemkontroller som en revisor idag utför är även de att jämföra med 
vad revisorn gjorde då IT började utvecklas. Dock är dagens system ofta så 
pass komplexa att revisorn tvingas tillkalla hjälp i form av experter, IT-
revisorer. De här har till syfte att hjälpa revisorn med att identifiera de IT-
relaterade risker som finns i ett företags redovisningssystem. Krav på att 
företag själva skall utföra en riskanalys är något som blivit mer viktigt i 
dagens komplexa datamiljöer.  
 
De brister som idag trots allt finns i företags informationssystem har ofta att 
göra med de generella IT-kontrollerna. Det är mycket sällan som IT-
revisorer inte har något att anmärka på vid just den här delen av den interna 
kontrollen. Brister finns även i företags dokumentation över hur deras 
system integreras med varandra. Just kraven på dokumentation är något som 
under senare år kommit att bli allt viktigare. Ofta brukar de praktiska 
ändringarna i systemen lösas, medan det från företagshåll kan kännas mindre 
roligt att behöva ändra dokumentationen över vad som har ändrats. Skulle 
SOX-förordningen införas för samtliga företag i Sverige skulle förmodligen 
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efterlevnaden av att uppfylla kraven på dokumentation att bli än mer 
noggrann. 
 
Det hot som idag är det största mot företags informationssäkerhet kommer 
från internt håll och det här har alltid varit det största hotet. Av den här 
anledningen är behörighetskontroll ett krav som ställs på företag. Det gäller 
att den anställde har den behörighet som krävs för att denne skall kunna 
utföra sina arbetsuppgifter. Ofta kan det vara som så att den anställde har 
mer behörighet än vad denne egentligen behöver, vilket kan leda till den 
anställde kan utnyttja systemet. Det här är något som det borde läggas mer 
resurser på från företagshåll. Dock är det förmodligen sällan som någon 
utnyttjar sådana svagheter i ett system. Brister vid behörighetskontroller kan 
vara att en f.d. anställd inte har raderats från systemet, utan att denne 
fortfarande kan ha behörighet till systemet, vilket givetvis inte är bra. 
 
Många av de här kraven som nyss nämnts har funnits med länge, innan IT 
utvecklades. Kraven har alltså inte förändrats på annat sätt än att det blivit 
mer noggrant att följa och efterleva dessa, vilket dokumentationen i viss mån 
kan styrka. Möjliga anledningar till att just dokumentationen ofta brister i 
företag kan vara att de flesta företagen har valt att lägga sina resurser på den 
tekniska biten istället för på dokumentationen eller att företaget helt enkelt 
finner det svårt och tråkigt att skriva om de förändringar som gjorts m.m. 
Det här kan ses som något oroväckande då systemen i längden kan bli 
omöjliga att förstå, exempelvis hur processerna sker och hur de fysiska 
delarna är sammankopplade till varandra. 
 
Hur en revisor idag går tillväga då denne granskar ett företag och dess 
informationssäkerhet är lite olika. Gemensamt för de olika metoderna är 
dock att revisorerna vid en revision av ett företag, utgår från en liknande 
modell där det första steget är att samla in information om företaget som 
skall granskas. I den här inledande fasen sker även själva riskbedömningen 
där revisorn bedömer var de finansiella riskerna finns. Om det istället är en 
informationssäkerhetsgranskning som skall utföras riktas fokus mot de 
affärsrisker som finns i systemen. När den inledande planeringen är gjord, 
lägger revisorn vanligen upp en granskningsplan, som sedan följs med hjälp 
av olika arbetsprogram. Det här kan dock se annorlunda ut, dels beroende på 
vilken form av granskning som skall utföras och dels på komplexiteten i de 
system som skall granskas och kontrolleras. 
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Än idag har revisorerna oftast inte tillräcklig teknisk kunskap om 
datoriserade system, vilket gör att revisionsarbetet blir mer komplicerat och 
resurskrävande då extern hjälp ofta är nödvändigt. Revisorer borde utbildas 
mer inom det här området då revision i datoriserad miljö är dagens 
verklighet för majoriteten av revisorerna. 
 
Vid granskning av ett företags interna kontroll tittar revisorerna bl. a. på 
driften av systemen, något som företag i allmänhet är mycket duktiga på att 
hantera. Att företagen är bra på att hantera den här biten beror på att en 
störning i driften kan leda till oönskade konsekvenser för företagen, där de 
kan drabbas mycket hårt. Annat som revisorerna tittar på vid den interna 
kontrollen är om kontrollerna uppfyller sitt syfte, nämligen att kontrollera 
det som de är avsedda att kontrollera. Det händer att det finns brister i de här 
kontrollerna vilket är något som revisorerna då påpekar.  
 
Även om informationssäkerhetsgranskningar sker med hjälp av olika 
metoder beroende på vem som granskar, vad som skall granskas och hur 
granskningen skall gå till följer de liknande metoder där huvudsyftet med 
granskningen är att säkra de affärsrisker som finns i systemen.   
 

6.2 Resultat 
 
Hur ser dagens krav på företags informationssäkerhet ut, sett ur 
revisionssynpunkt? 
 

• Kraven som idag ställs på företags informationssäkerhet är liknande 
dem som ställdes innan IT-utvecklingen exploderade. Exempelvis 
kan nämnas att företag skall lagra informationen på en fysiskt säker 
plats. 

 
Hur har de här kraven kommit att förändrats med tanke på 
utvecklingen av IT? 
 

• Noggrannheten att efterleva kraven på informationssäkerhet har 
blivit viktigare. Dokumentering på hantering av system är ett 
utmärkt exempel på vad som idag har blivit mer noggrant i företag. 
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Hur går processen till då en revisor granskar ett företags 
informationssäkerhet? 

 
• Hur en revisor går tillväga då denne granskar ett företags 

informationssäkerhet ser olika ut bl. a. beroende på storlek och 
komplexitet i företagets system. Dock följer granskningarna 
likartade modeller där stegen i modellerna påminner om varandra 
även om namngivningen av stegen är annorlunda. Målet med 
informationssäkerhetsgranskningen är att säkra affärsriskerna i ett 
företag. 

 

6.3 Avslutande diskussion 
 
Den här uppsatsen har bidragit med att skapa en förståelse till varför 
informationssäkerhet är ett så pass viktigt begrepp som det idag är för 
företag. Dessutom har uppsatsen bidragit med att beskriva hur kraven på 
informationssäkerhet har kommit att förändras i takt med att IT har 
utvecklats. Även tillvägagångssätt för hur en revisor skall granska ett 
företags informationssäkerhet har belysts i den här uppsatsen. 
 
Så gott som alla företag i Sverige använder sig idag av IT. IT-miljön 
förändras ständigt och kraven på företags informationssäkerhet kommer 
även de troligen att utvecklas i förhållande till hur IT-miljön kommer att 
förändras. Framförallt kommer förmodligen noggrannheten i att uppfylla 
kraven att bli ännu viktigare och att dokumentation antagligen kommer att 
krävas i större utsträckning än vad som är fallet idag. 
 

6.4 Förslag till vidare forskning 
 
I den här studien har en driftschef på ett postorderföretag varit respondent 
och kommit med åsikter om problemområdet. Det kan vara intressant att 
undersöka andra företag inom olika branscher, där IT är mer eller mindre 
betydande för att undersöka om det finns skillnader i synsätten på 
informationssäkerhet.  
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Det kan även vara intressant att jämföra IT-revisorer från olika 
revisionsbyråers svar med varandra, för att se om det finns eventuella skilda 
åsikter om vad som är viktigt för företag att tänka på. Det vore även 
intressant att se hur andra revisionsbyråer utför sin granskning av ett företags 
informationssäkerhet. 
 
Det kan även vara intressant att göra den här undersökningen igen några år 
framåt i tiden då samhället ständigt förändras med allt vad det innebär i form 
av nya krav och regler som ställs på företag. Kommer det att dyka upp nya 
risker och hot som det idag inte finns medvetenhet om?  
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Bilaga 1 Intervjufrågor till KPMG 

Inledande frågor: 
 

• Vad heter du och vilken befattning har du? 
• Hur länge har du haft den befattningen? 
• Vad är dina arbetsuppgifter? 
• Utbildas du kontinuerligt inom området? 
• Vad är det för typer av företag som du granskar?  

 
 
Revision: 
 

• Vi har läst att revisionsprocessen innehåller 4 större delar; 
förberedande informationsinsamling, granskningsplan, granskning 
enligt arbetsprogram och revisionsberättelser och andra rapporter. 
Följer du denna process eller har du en egen modell du arbetar efter? 

o Hur lång tid tar denna process/granskning? 
• För att uppnå en effektiv revision måste denna planeras noga. Görs 

detta enskilt eller arbetar ni i lag?  
• Vilken datagranskningsmetod/program använder du dig av? 

 
 

Risk och hot: 
 
• Tillgänglighet, riktighet och sekretess är viktiga begrepp inom 

informationssäkerhet. Vilket anser du är viktigast för ett 
postorderföretag, en bank och skatteverket? 

• Revisionsrisken påverkar tre andra risker; kontrollrisk, inneboende 
risk och upptäckts risk. Vilken av dessa tre risker bedömer du att 
flest brister finns i?  

• Vilka anser du vara de största hoten mot företags information idag? 
 
 
Företag: 

 
• Upplever du att företag idag har en god intern kontroll över sina 

system? 
• Vilka anser/upplever du vara de vanligaste svagheterna i systemen? 
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• Anser du att företag i allmänhet har goda rutiner för att hantera fel 
eller avbrott m.m.? 

o Skydden kan vara förebyggande, begränsande, återställande 
eller en kombination av dessa. Vilket av dessa skydd brister 
företagen mest i? 

• Är det vanligt att datasystem blir underkända efter granskning?  
o Är det vanligare nu eller var det vanligare förr?  

• Anser du att företag har en god dokumentation över sina 
datasystem?  

 
 
Framtid: 

 
• Om SOX-förordningen skulle införas för samtliga företag i Sverige 

vilka följder tror du det kommer att få? 
o Exempelvis tror du att du kommer att agera mer som 

rådgivare eller kommer det påverka din roll på något annat 
sätt? 

o Exempelvis för företag som då skall följa detta? 
• Det är tänkbart att det i framtiden kommer att finnas datorer som är 

så snabba att vi själva inte kommer att förstå hur de fungerar. Vad 
tror du om revisionen i framtiden? Kommer revisorer att behövas? 
Risk för manipulation? 
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Bilaga 2 Intervjufrågor till Haléns 

Inledande frågor: 
 

• Vad heter du och vilken befattning har du? 
• Hur länge har du haft den befattningen? 
• Vad är dina arbetsuppgifter? 
• Utbildas du kontinuerligt inom området? 

 
Revision: 
 

• Vilka krav ställs på er från företagsledningen och revisorerna 
avseende informationssäkerhet? 

• Hur har det här förändrats under senare tid?  
• Har ni blivit granskade av en s.k. IT-revisor? 
• Hur pass mycket kontakt har ni med revisorer? 

o Exempelvis om ni planerar att införa något nytt datorsystem 
sker det i samråd med revisorer? 

Risk och hot: 
 

• Tillgänglighet, riktighet och sekretess är viktiga begrepp inom 
informationssäkerhet. Vilket anser du är det viktigaste begreppet för 
er? 

• Vilka anser ni är de största riskerna med er informationssäkerhet 
idag?  

o Hur såg det ut innan IT blev så utvecklat? 
 
Företag: 

 
• Informationssäkerhet kan uppnås genom exempelvis sociala, 

administrativa, fysiska eller tekniska kontroller. Kan du ge något 
exempel på var och en av dessa kontroller som ni använder er av 
som ni anser är viktigast? 

• Anser ni er ha goda rutiner vid incidenter såsom datahaveri, 
elavbrott m.m.? 

o Finns det här dokumenterat? 
• Anser du att ert företag har en god dokumentation över ert 

datasystem? 
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• Utför ni kontinuerligt interna kontroller över era 
informationssystem? 

o Hur ofta sker det? 
 
Framtid: 

 
• Känner ni till förordningen SOX? 

o Om ja, tror du att dina arbetsuppgifter skulle påverkas om 
detta skulle införas för samtliga företag i Sverige? 

• Det är tänkbart att det i framtiden kommer att finnas datorer som är 
så snabba att vi själva inte kommer att förstå hur de fungerar. Vad 
tror du om revisionen i framtiden? Kommer revisorer att behövas? 
Risk för manipulation? 
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Bilaga 3 Intervjufrågor till Nordea 

Inledande frågor: 
 

• Vad heter du och vilken befattning har du? 
• Hur länge har du haft den befattningen? 
• Vad är dina arbetsuppgifter? 
• Utbildas du kontinuerligt inom området? 
 

Krav på informationssäkerhet: 
 

• Vilka är det som ställer krav på er informationssäkerhet? 
o Hur ser dessa krav ut?  

• Vilka krav ställer ni på era kunder? 
• Hur pass mycket kontakt har ni med revisorer? 

o Exempelvis om ni planerar att införa något nytt datorsystem 
sker det i samråd med revisorer? 

• Utför ni kontinuerligt interna kontroller över era 
informationssystem? 

o Hur ofta sker det här då? 
• Informationssäkerhet kan uppnås genom exempelvis sociala, 

administrativa, fysiska eller tekniska kontroller. Kan du ge något 
exempel på var och en av dessa kontroller som ni använder er av 
som ni anser är viktigast? 

• Anser ni er ha goda rutiner vid incidenter såsom datahaveri, 
elavbrott m.m.? 

 
Risk och hot: 
 

• Tillgänglighet, riktighet och sekretess är viktiga begrepp inom 
informationssäkerhet. Vilket anser du är det viktigaste begreppet för 
er? 

• Vilka anser ni är de största riskerna och hoten mot er 
informationssäkerhet idag?  

o Hur såg det ut innan IT blev så utvecklat?  
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Framtid: 

 
• Enligt en IT-experts uttalande i Aftonbladet så är ingen banks 

datasäkerhet tillräcklig. Är det några förändringar på gång för er del 
gällande systemen för att åtgärda detta? 

• Det är tänkbart att det i framtiden kommer att finnas datorer som är 
så snabba att vi själva inte kommer att förstå hur de fungerar. Vad 
tror du om revisionen i framtiden? Kommer revisorer att behövas? 
Risk för manipulation? 
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Bilaga 4 Intervjufrågor till Skatteverket 

Inledande frågor: 
 

• Vad heter du och vilken befattning har du? 
• Hur länge har du haft den befattningen? 
• Vad är dina arbetsuppgifter? 
• Utbildas du kontinuerligt inom området? 
• Vilka slags företag granskar du?  

 
Revision: 
 

• Vi har läst att revisionsprocessen innehåller 4 större delar; 
förberedande informationsinsamling, granskningsplan, granskning 
enligt arbetsprogram och revisionsberättelser och andra rapporter. 
Följer du denna process eller har du en egen modell du arbetar efter? 

o Hur lång tid tar denna process/granskning? 
• För att uppnå en effektiv revision måste denna planeras noga. Görs 

detta enskilt eller arbetar ni i lag?  
• Vilken datagranskningsmetod/program använder du dig av? 
• Hur pass samarbetsvilliga är företag med att delge er deras 

ekonomiska register? 
o Upplever du att det finns brister i dessa register? 
o Förekommer det ofta fel i dessa register? 

 
 
Risk och hot: 
 

• Tillgänglighet, integritet/riktighet och sekretess är viktiga begrepp 
inom informationssäkerhet. Vilket anser du är det viktigaste 
begreppet för er? 

• Vilka anser du vara de största hoten mot den information ni idag 
erhåller från företag? 

• Utför ni kontinuerligt interna kontroller över era 
informationssystem? 

o Hur ofta sker det? 
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Framtid: 

 
• Det är tänkbart att det i framtiden kommer att finnas datorer som är 

så snabba att vi själva inte kommer att förstå hur de fungerar. Vad 
tror du om revisionen i framtiden? Kommer revisorer att behövas? 
Risk för manipulation? 

 
 
 
 

 



 
 

 
 
 

Högskolan i Borås 
 
Högskolan i Borås bildades i samband 
med högskolereformen 1977. 
Högskolans textila utbildningar har dock 
sitt ursprung redan i den Tekniska 
Väfskolan från 1866. 
 
Idag är Högskolan i Borås en nationell 
högskola med studenter från hela 
landet. Högskolan i Borås ger 
utbildningar inom följande 
ämnesområden; biblioteks- och 
informationsvetenskap, textil, teknik, 
barn- och ungdomspedagogik samt 
data/informatik och ekonomi.  
 
Forskning och utvecklingsarbete är en 
expanderande del av högskolans 
verksamhet. En viktig del i detta arbete 
är en nära samverkan med företag, 
statliga myndigheter och kommuner 
både i Sverige och utomlands. 
 

Institutionen för data- och  
affärsvetenskap 
 
Institutionen för data- och 
affärsvetenskap ger utbildningar inom 
följande två områden: ekonomi och 
informatik. Samverkan mellan 
institutionens ämnen har lett till unika 
utbildningsprogram, i första hand 
magisterutbildningar som bygger på 
ämneskombinationen informatik och 
företagsekonomi.  
 
Institutionen för data- och 
affärsvetenskap ger följande 
utbildningar: Civilekonomutbildning 
120/160 poäng, Dataekonomutbildning 
120/160 poäng, Systemarkitektur-
utbildning 120/160 poäng, 
Systemvetarutbildning 120/160 poäng. 
Fastighetsmäklarutbildning 80 poäng, 
Event Management 80 poäng, 
Magisterutbildning i entreprenörsskap 
och affärsdesign, Magisterutbildning i 
direktmarknadsföring 121-160 poäng 
Kandidat-/magister-utbildning i 
företagsekonomi 81-120/160 poäng 
samt Kandidat-/magister-utbildning i 
informatik 81-120/160 poäng 
 
Därutöver erbjuder institutionen 
fristående kurser ekonomi, juridik och 
informatik.  
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