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Antell kan ta kontakt med byrån om 
han vill få affärsmässiga råd: 

– För att det ska fungera är det vik-
tigt att jag eller andra i ledningen är 
öppna med många av våra affärsstra-
tegier och visioner, säger han.

 Vad utmärker en bra it-jurist, 
tycker du?

– en bra it-jurist ska framför allt 
vara lyhörd och förstå kundens be-
hov, samt ha god sakkunskap, säger 
daniel Antell. 

daniel uppskattar att värdet på de 
upphandlade it-juristtjänsterna hit-
tills har rört sig om under en halv mil-
jon kronor. ]

  aVantime:

 Goda relationer   
AvgjOrde

Spelbolaget atg  var inte missnöjt 
med revisionsbyrån KPMG som man 
hade samarbetat med i tolv år. varför 
upphandlade man då en ny byrå för 
finans- och it-revision? Av två skäl: 

– dels var det dags att analysera 
vad som hänt på revisionsmarkna-
den, dels såg vi det som en utmaning 
att skifta revisionsbyrå, säger Karin 
Olofsson, ekonomichef på Atg. 

Förra hösten tog förstudien fart. 
upp handlingsgruppen bemannades 
med folk från Atg-styrelsens revi-
sionsutskott, karin Olofsson och Ben-
no eliasson, vice vd, som vid det till-
fället även var tillförordnad it-chef.

– vi tog fram ett gediget förfråg-
ningsunderlag med allt från verk-

samhetsbeskrivning och  årsredovis-
ningar till övergripande kriterier, sä-
ger karin Olofsson.

vid årsskiftet skickades förfråg-
ningsunderlaget till revisionsjättarna 
Deloitte, Öhrlings PWC, Ernst & Young 
och kPMg samt uppstickaren Grant 
Thornson. Samtliga kom in med ut-
tömmande offerter. 

I tur och ordning bjöd Atg in dem 
till workshoppar där de muntligt fick 
beskriva sina offerter i detalj.

därefter gick man igenom kandi-
daterna en gång till för att se hur väl 
de matchade förfrågan.

– vi lade stor vikt på erfarenheter, 
kompetens, kvalitet och hur väl kan-
didaterna hade förstått uppdraget. vi 
lade stort fokus på vad de hade för 
kunskaper om transaktionsintensiva 
it-system, säger karin Olofsson.  

några andra kriterier?
– vi ville ha en byrå med kompe-

tens från detaljhandeln. Snabb åter-
koppling, arbetsmetodik och arbets-
plan vid start var också viktigt. Likaså 

speljätten atg

 Ut med KPMG,    
In Med e&Y
ATG gjorde en ny revisionsupp-
handling efter att ha levt med  
samma byrå i tolv års tid. 

hur den nya kandidaten hade tänkt 
sig övertagandet av uppdraget, be-
rättar hon.

efter en utvärdering i april vann 
ernst & Young, med högst poäng. 
Man tecknade ett fyraårigt avtal.

Var det stora prisskillnader mel-
lan kandidaterna? 

– det var fyra kandidater som hade 
liknande prissättning och en som låg 
lågt i pris. vi misstänker att den kan-
didaten inte hade insett hur lång tid 
revisioner hos Atg kan ta.

Vad var det svåraste under upp-
handlingen? 

– Att upphandlingsprocessen tog 
så lång tid. Å andra sidan var det nöd-
vändigt för att sålla fram en optimal 
revisionsbyrå. ]

Case 1 Case 2 taBell KröniKa tips

Atg byter en jättestor  
revisionsbyrå mot en  
annan, sid 34

På Avantime lyfter man  
luren och ringer sin  
advokatbyrå, sid 35

22 företag listade – från Ad-
vokatbyrån för marknads-
rätt till Wistrand, sid 36–37

Stora och små  
revisorer och jurister,  
sid 37

Fyra tips till hugade  
spekulanter,  
sid 37

Innan en årsredovisning 
ska granskas är det vanligt 
att upphandla ett helt team 
med både finansiella revi-
sorer och it-revisorer. 

– Det första steget i upp-
handlingen är att noga tän-
ka igenom syftet med den 
granskning som ska ske. 
Precisera uppdraget, be-
skriv systemen eller pro-
cesserna och vad ni vill ha 
ut av granskningen. Då blir 
offerterna jämförbara, sä-
ger eva throne-Holst på 
ISACA som är en intresse-
organisation för bland an-
nat säkerhet och revision 
inom is/it-området.

Eva betonar att it-revi-
sion också ska handla om 
hur väl it-kontrollerna  
stödjer affären:

– Om det är en applika-
tionsgranskning av affärs-
systemet bör systemäga-
ren vara med i upphand-
lingsgruppen. Är det en 
momsprocess ska pro-
cessägarens för moms-
redovisningen vara med.  

Se till att it-revisorerna 
inte bara skriver en teknisk 
rapport.  Kräv en uttöm-
mande rapport med kon-
kreta förlag på åtgärder. 

Om flera specialiserade 
it-revisorer ska samarbeta, 

ta dem från samma byrå.
Sträva efter att få certifie-
rad kompetens och goda 
referenser från liknande 
uppdrag. Certifieringen 
CISA intygar en djup och 
bred kompetens inom is/it-
revision, it-styrning och  
informationssäkerhet. 

Vill man låta granska 
kontinuitetsplaneringen  
är det ett starkt kort om it-
revisorn även har en BCI-
certifiering. 

Vad gäller it-jurister är 
den första frågan att ta 
ställning till inför upphand-
lingen vilken typ av tjänst, 

produkt eller system som 
företaget ska satsa på. Gäl-
ler det större affärer ska 
kunden tillsammans med 
en jurist driva avtalshante-
ringen för att skapa en för-
ståelse och förankring för 
vad man vill uppnå med af-
fären och för att säkra den 
med hjälp av ett bra avtal. 

Juristen ska vara affärs-
mässig i sina bedömningar 
och inte fastna i detaljer 
och juridiska subtiliteter.

Förutom it-juridiken bör 
du löpande sträva efter att 
få även affärsmässiga råd 
från den utvalda advokat-
byrån.  ]

eva throne-holst  
på ISACA är månadens 
experttipsare.

”beSkrIV Vad du VIll få ut aV granSknIngen”

för att It-konSulterna Avantime ska 
kunna uppnå effektiva affärsproces-
ser är verksamhetsstödjande juridis-
ka avtal med it-leverantörer oerhört 
viktigt.

– det handlar även om att köpa it-
juridiktjänster för kvalitetssäkring av 
avtal mellan oss och våra kunder, sä-
ger vd:n daniel antell.  

Men någon klassisk upphandling 
av it-juridik har Avantime aldrig gjort. 
när daniel Antell behöver några 
tjänster av det slaget lyfter han luren 
och ringer – i princip varje gång – till 
advokat byrån Bird & Bird. 

relationen bottnar i att en deläga-
re på Avantime varit studiekamrat 
med Bird & Birds advokat jim run-

avantime
Verksamhet  … It-konsulter
omsättning i Sverige … 50 
miljoner
anställda i Sverige … 50
upphandlad tjänst … It-jurist-
tjänster från Bird & Bird
Investering … Under 500 000  kr
på webben … avantime.se (och 
avantimesailing.blogspot.com)

danIel antell,  
vd på Avantime.

It-konsulterna Avantime anlitar  
en advokatbyrå som bollplank.  
Och företagen är bra kompisar.

sten. (en personlig relation som även 
har resulterat i att Bird & Bird spons-
rar Avantimes 42-fots kapp seglings-
båt – som i år vann sin klass i gotland 
runt. Läs mer på avantimesailing.
blogspot.com.)  

Varför inte konkurrensutsätta 
byrån?   

– vi har diskuterat med Lindahls 
advokatbyrå vid något tillfälle. när 
det gäller Bird & Bird började det 
med mindre uppdrag till en början. 
genom åren har Bird & Bird lärt sig 
våra processer, och uppdragen har 
blivit mer och mer omfattande. vi 
anlitar även Bird & Bird för andra 
rättsområden, som personalfrågor 
och företagsetableringar, säger da-
niel Antell.

Att anlita flera byråer skulle inte 
vara kostnadseffektivt, menar han, 
eftersom juristerna då skulle behöva 
lära sig Avantimes processer och av-
tal varje gång.

Förutom juridiken har byrån blivit 
ett bollplank för Avantime. daniel 

atg
Verksamhet … Spel
omsättning ... 12 miljarder  i Sverige
anställda … 195 i Sverige
upphandlad tjänst … It-revision 
från ernst & Young 
på webben … atg.se

karIn olofSSon,  
ekonomichef, ATG.

It- urISter &     revISIOn
upphandling av

att dela upp tjänsterna i 
flera block.

bEHÅLL din bEfintLiga 
LEvErantör?
Om relationen och leve
ranserna har fungerat 
väl, kanske det är enklast 
att fortsätta med din 
befintliga leverantör. 

Passa i så fall på att 
omförhandla avtalet. Vid 
det här laget har du sett 
dess svagheter och nu är 
tillfället att hantera dem.

ny offErtförfrÅgan 
– duE diLigEncE?
En stor utmaning i att 
starta en ny sourcingpro
cess är att den befintliga 
leverantören har ett re
jält informationsövertag 
i förhållande till konkur

renterna. För att kunna 
hantera denna obalans 
krävs ofta att konkur
renterna får tillgång 
till dokumentation och 
information från den 
befintliga leverantören. 

Detta säkerställer du 
genom att i varje out
sourcingavtal avtala om 
en skyldighet att tillåta 
en due diligence av den 
befintliga leverantörens 
verksamhet med avse
ende på leveranserna till 
kund. En sådan övning 
kan typiskt sett omfatta:
• Intervjuer med nyckel
personer
• Dokumentation om 
processer
•Information om ser
vicenivåer, incidenter och 
problem management

vad it-avtaLEt bör  
innEHÅLLa?
• Möjlighet till due dili
gence vid upphörande
• Optioner för utrustning 
och avtalsövertagande
• Transition assistans 
från befintlig leverantör
• Arbetsrättslig reglering 
avseende eventuell över
gång av personal

aDvertorial

KOnsTEn ATT unDVIKA TrAgIsK sKIlsMässA

det finns i princip
fyra alternativ att ta till 
vid ett outsourcingavtals 
upphörande:
• Förläng och/eller om
förhandla avtalet med 
din befintliga leverantör
• Inled avslutningen av 
relationen och gå ut med 
ny offertförfrågan till nya 
potentiella leverantörer
• Ta tillbaka verksam
heten ”inhouse”
• En kombination av 
ovanstående, exempelvis 

Advokatbyrån Delphi avslöjar bästa knepen för en snygg exit

”�I�varje�outsour-
cingavtal�ska�du�
avtala�om�en�skyl-
dighet�att�tillåta�
due�diligence�av�
den�befintliga��
leverantören” C
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för mer information
johan.kahn@delphi.se,  
agne.lindberg@delphi.se,  
peter.nordbeck@delphi.se
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byrå VerkSamHet CertIfIerIngar   It-jurIdIktjänSter 
metodIk för  
It-reVISIon tjänSteutbud för It-reVISIon  

adVokat - 
fIrman för 
marknadSrätt   
www.marknadsratt.se

Specialister på marknadsrätt, upphovsrätt,  
it-juridik

× Rådgivning, it-avtal, hantering av immateriella rättigheter, 
biträde vid förhandlingar, ombud vid tvistemål

amentor  
www.amentor.se

Tjänsteleverantörer inom it-revision, it- 
relaterad riskhantering och it-rådgivning

CISA, CISM, CGEIT, 
CRISC, CISSP, PCI 
QSA, CSOXP, GRCP-IT

Endast genom partner × PCI DSS, ISO 27000, 
ISO 38500, COSO, 
CC, Cobit m m

ISO 27000-revision, tredjepartsrevision, PCI DSS-
revision, applikationsgranskning, riskanalys, säker-
hetsanalys, granskning av generella it-kontroller 

bIrd & bIrd  
www.twobirds.com

Internationell advokatbyrå med fokus på  
tekniska branscher

× Om outsourcing, licensiering, upphandlingar, tvister, e-
handel/online, integritets- och personuppgiftsfrågor, 
compliance, due diligence

ConneCta   
www.connecta.se

Svenskt management- och it-konsultbolag CISA, CISSP × Best practice (Cobit, 
ITIL, ISO27000), 
benchmark, grön it

Nulägesanalys och förslag till åtgärder  

delpHI   
www.delphi.se 

Topprankad fullservicebyrå för affärsjuridiska 
tjänster

N/A × Om it-avtal, outsourcing, integritetsskyddsfrågor och im-
materialrätt. Rådgivning i alla delar av en affär eller tvist

ekelöw  
www.ekelow.se

Konsulter inom riskhantering, säkerhetsskydd, 
informationssäkerhet och it-säkerhet

CISA 
CISSP

× Analys, utbildning, policyarbete, efterlevnad,  
upphandling, pul, utredning

× ISO 27000 BITS  
COBIT

ernSt & young   
www.ey.com/se

Globalt revisionsföretag. Erbjuder revision,  
redovisning och affärs-, skatte- och trans-
aktionsrådgivning

CISA, CISSP, ISO 
27001, CIA, European 
Privacy Seal

× Om personuppgifter, elektronisk räkenskapsinformation 
och arkivering, e-fakturering, e-signaturer, avtal,  
krypteringsregler

× Egenutvecklad Informationssäkerhet, outsourcinganalys,  
SAS 70- och ISO-revision, applikationsgransk-
ning, intern it-revision, affärssystemsrevision 

fylgIa    
www.fylgia.se

Spetskompetens inom bolags- och skatterätt, 
it/ip-rätt, fastighets- och miljörätt, obestånds-
rätt och tvistelösning 

× Om villkor för tjänster/webbsidor, pul-frågor, it-policy, 
domännamn, e-handel och onlineannonsering;  
upprättande, granskning och förhandling av avtal

grant tHornton  
www.grantthonton.se

Konsulter och revisorer specialiserade på  
IS-governance, informationssäkerhet och  
informationssystem

CISA × COBIT, ITIL, ISO-
standarder, övriga  
relevanta ramverk  
eller regelverk

Granskning av it-verksamhet, rådgivning inom 
ledning och styrning, granskning av leverantörer, 
IS compliance-granskning och rådgivning, data-
analys, informationssäkerhet, processanalys

lIndaHl  
www.lindahl.se

Affärsjuridisk fullservice, specialistkompetens 
inom bland annat it och telekom 

× Avtal om outsourcing, molnet, systemutveckling,  
projektleveranser och licensavtal. Frågor kring pul  
och liknande, due diligence, förvärv, it-tvister

lIndSkog  
malmStröm  
www.lmlaw.se

Affärsjuridisk fullservicebyrå × Förhandling av licens- och underhållsavtal, outsourcing-
avtal, offentlig upphandling, systemleveransavtal,  
standardavtal för mjukvarubolag

lInklaterS   
www.linklaters.com

Juridisk rådgivning × Om företagsöverlåtelser, outsourcing och it-projekt  
över flera jurisdiktioner, projektledning av informations-
hantering, systemleverans, licens- och utvecklings-
relaterade projekt

nICanderS   
www.nicander.se

It-inriktad advokatbyrå × Alla slags it-avtal, upphandling av it-system,  
outsourcing, licensfrågor, pul-frågor, e-handel,  
upphovsrätt, avtalstvister

 

pwC  
www.pwc.com/se

Revision, redovisning och rådgivning inom  
finansiella och angränsande områden

CISA, CIA, CISM, 
CGEIT, CISSP

× Avtalsgranskning, frågor kring it-relaterade  
oegentligheter, stöd vid formulering av styrdokument 
med juridisk koppling 

× En global metodik 
och ett ramverk som 
anpassas till varje  
klient

Analys av it-riskhantering, applikations-
säkerhetsgranskning/revision, teknisk it-revision,  
penetrationstester, revision av generella it- 
kontroller, tredjepartsintyg, registeranalyser

SCIllanI  
InformatIon  
www.scillani.se

Erbjuder konsulttjänster och arbetar med 
egenfinansierad forskning på området  
tillsammans med partners

CISA, CISM , CISSP × ISACA:s standarder 
och riktlinjer

Utredning av bedrägeri och korruption; revision  
av generella it-kontroller, applikationskontroller,  
it-säkerhet, itsm; CAAT, uppdragsspecifik revision 
och utvärdering

SeCode  
www.secode.se

Larmcentraltjänster och säkerhetskonsulting CISA,CISSP, CISM, 
PCI-QSA, PCI-ASV

  × ISO-27000, SOX, 
COBIT, BITS,  
kundanpassat

Genomlyser is/it-miljö, styrande regelverk,  
organisation, och pågående projekt

Set  
www.set-revision.se

Finansiell och teknisk revision och rådgivning CISA, MCTS, NCLP  
m fl

× ISACA:s standarder 
och riktlinjer samt 
ISO/IEC 27000- 
serien, ITIL med 
mera

It-revision kopplat till finansiella processer,  
applikationsinventering, nulägesanalys av it-  
och verksamhetsprocesser, kravarbete,  
granskning och rådgivning inom it-säkerhet  
och outsourcing, praktiska it-tester

SetterwallS  
www.setterwalls.se

Affärsjuridisk fullservicebyrå × Om avtal, upphandling, outsourcing, it-projekt, personlig 
datasäkerhet, e-handel, e-förvaltning

tranSCendent  
www.transcendent-
group.com

It-revision, it-juridik, it governance, business 
risk services

CIA, CISA, CISSP, 
CISM, CGEIT, CBCI, 
COBIT F, ITIL F

× Avtalsgranskningar (främst outsourcing), framtagande av 
avtalsbilagor om till exempel informationssäkerhetskrav

× COBIT, IEC/ISO 
27001 med mera

It-riskanalys, mognadsmätning av it:s interna  
rutiner och kontroller; granskning av drift- och  
reservrutiner, behörigheter, projekt, avtals-
hantering internt och externt, applikationer, rutiner

VerIzon  
verizonbusiness.com

Specialiserade inom bl a governance, risk & 
compliance och informationssäkerhet

CISA, CISM, CGEIT, 
CISSP, PCI QSA, PCI 
PA-QSA, GCFA

  × Baserad på COBIT PCI-DSS, PA-QSA, it-revision, riskanalys,  
applikations- och kodgranskning, ISO 2700x,  
ISO 31000, ISO 20000

VInge  
www.vinge.se

Specialistkompetens inom affärsjuridikens 
samtliga områden

× Om upphandling, outsourcing, e-handelslösningar,  
företagsförvärv, integritetsfrågor, licensiering,  
samarbeten (till exempel VAR)

   

wIStrand  
www.wistrand.se

Problemlösning inom samtliga affärsjuridiska 
områden. Specialister inom it-juridik

× Om upphandling, outsourcing, licensavtal, konsultavtal, 
avtal för molntjänster, tvistlösning
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kungar bland reVISonSbyråerna  är KPMG, Deloitte, ÖPWC 
och Ernst & Young. var och en dominerar inte bara i Sverige.  
I världen har var och en fler än 100 000 anställda. (I Sverige 
lär det finnas sammanlagt omkring 300 it-revisorer.)en  
sådan här revisionsjätte har sin egen metodik och hela av-
delningar med it-revisorer, medan de mindre byråerna 
kanske har en anställd it-revisor. Allt fler konsultföretag 
utan koppling till externrevision har också börjat erbjuda  
it-revisionstjänster. 

Suget efter it-revisorer ökar konstant. It-systemen blir allt 
mer komplexa och informationsmängden bara växer, sam-
tidigt som skärpt lagstiftning  kräver mer ordning och reda. 
ett exempel är den europeiska varianten av SOX med 
strängare regelverk för intern kontroll över redovisning, 
spårbarhet och lagring. I en del branscher utvecklar man 
krav på högre standard för riskhantering, som för aktörerna 
blir bindande som legala krav. ett exempel är PCI/dSS 
(Payment Card Industry/data Security Standard). Och i 
takt med att outsourcingen ökar ställer kunderna också  
högre krav på sina outsourcingleverantörer. 

 tranSCendent group erbjuder både it-revision och it-juri-
dik, men det är ytterst ovanligt.  de flesta it-juristerna  är an-
ställda hos advokatbyråer, som lever under hård konkur-
rens. För att sticka ut börjar allt fler byråer framhålla att de 
är vassa på it-juridik (det kan handla om till exempel teck-
nade av it-avtal, frågor om immateriella rättigheter, eller  
att man behöver en jurist som biträde vid förhandlingar  
eller ombud vid tvistemål). 

några av de stora advokatbyråerna är Mannheimer  
Swartling, Vinge och Setterwalls. de stora byråerna i stor-
städerna kan ha egna arbetsgrupper som är helt speciali-
serade på it-rätt, men de flesta byråer är enmansföretag, 
drygt tusen till antalet i vårt avlånga land. ]

4 juridik och  
revision

tips 
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Få byråjättar  dOMInerAr
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a johan Cooke ställer i varje nummer  

samman CIO Swedens upp hand lings-
guide. Den här gången är temat it-revi-
sion och it-juridik – i nästa nummer 
handlar det om crm. Du når honom på 
johan.cooke@idg.se.

❶ multinatiOnella 
verksamheter gör klokt i att 
välja en global revisions-
byrå. ska granskningen inte 
vara kopplad till extern  
revision finns det mindre  
leverantörer av it-revision 
som med fördel kan anlitas. 
❷ säKerställ att revi-
sionsföretaget hanterar det 
insamlade materialet på ett 
säkert sätt, så det inte ham-
nar i orätta händer. 

❸ sKriV inte på leveran-
törernas avtal okritiskt. att 
producera egna tillsammans 
med en it-jurist på en advo-
katbyrå är också en fram-
komlig väg.
❹ Väg nOga kompetens 
mot kostnadseffektivitet. 
den dyraste byrån ska inte 
arbeta med de enklaste frå-
gorna, och den minst erfar-
na ska inte hantera de mest 
komplicerade.

aDvOKat- OCH  
ReviSiOnSBYRÅeR22

lIStan VISar ett UrVal aV leVerantörer oCH erBjUdanden. UppgIfterna kommer från företagen SjälVa oCH är redIgerade aV CIo Sweden.            
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