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CASE 1 CASE 2 TABELL KRÖNIKA TIPS

Läkemedelsverket under-
lättar med ett elektroniskt 
upphandlingssystem, sid 48

Alecta hittade en revisor 
som redan kunde deras 
verksamhet, sid 49

21 alternativ för din IT-
revision – från Acando till 
Transcendent, sid 50

Varierande utbud 
under revisorshattarna, 
sid 51

Glöm inte bort det 
viktigaste under upp-
handlingen, sid 51

DE BEFINTLIGA RAMAVTALEN täckte inte 
längre behoven på Läkemedelsverket, 
efter nya myndighetskrav att följa 
LIS* och införandet av ett nytt doku-
menthanteringssystem. Det blev start-
skottet för upphandlingen av en leve-
rantör av internkontrolltjänster.

– Såväl LIS som vårt nya IT-system 
krävde en rejäl IT-revision och in for-
mationssäkerhetsanalys, säger Jan-
Olof Andersson, som är chef för in-
formationsstyrning på LMV. 

– Så vi gjorde en ny och egen upp-
handling där både nya och befi ntliga 

LÄKEMEDELSVERKET
Verksamhet:  Myndighet
Anställda: Cirka 500
Upphandlad tjänst: Ramavtal 
för informations- och IT-säker-
hetskonsultstjänster
Investering: Cirka 1 miljon 
kronor hittills
Leverantör: bl a Rote Consulting
Webb: lakemedelsverket.se

NUMMER ETT. Jan-
Olof Andersson på 
Läkemedelsverket 
toppar Computer 
Swedens lista över 
Sveriges skarpaste 
säkerhetsexperter 
2008.

När verket nu vill anlita någon av 
de tio utvalda leverantörerna blir det 
en andra avropsförfrågan.

Nu har man anlitat Rote Consulting 
för den administrativa säkerheten, 
fram till nyår. Och de tekniska tjäns-
terna avropas i skrivande stund.

Dina bästa upphandlingstips?
– Ta fram relevanta krav. Certifi e-

ringar säger lite om hur bra en person 
funkar i din organisation. Ta referen-
ser och träffa dem personligen. Sä-
kerställ att det fi nns fl exibilitet i avta-
let att möta nya förutsättningar. Och 
syna inte bara stora leverantörer, det 
fi nns duktiga småföretag också. ]

BÖRJA MED en rejäl 
behovsanalys som visar 
vilken sorts granskning du 
behöver. Det kan handla 
om att syna tillförlitlighe-
ten i dina IT-system, 
eller en process- eller 
säkerhetsgranskning av 
mer teknisk karaktär. 

– Behovsanalysen ska 
sedan styra valet av IT-
revisor, säger Björn 
Magnusson, sekreterare 
för ISACA, en intresse-
organisation för säkerhet 
och revision inom IS/IT-
området. 

Revisionsbyråerna tittar 
på IT-biten som ett led i sin 
årliga granskning på de 
företag där de är valda re-
visorer. Men de säljer även 
separata konsultuppdrag 
på området. Vid gransk-
ning av årsredovisningar 
hjälper IT-revisorer också 
till med kontroller av valda 
IT-system. Konsultföretag 
erbjuder exempelvis infor-
mationssäkerhet, konti-
nuitetsplanering, eller 
tjänster för att säkerställa 
att ett nytt system följer en 
uppsatt projektmetodik.  

Vilka krav sk a man 
ställa i offertförfrågan?

– Branschkunskaper 
och specialistkunskaper 
om dina IT-system är stor 
fördel. Så beskriv dina 
system eller processer i 
behovsanalysen, och vad 
du vill ha ut av granskning-
en. Ju tydligare de förstår 
dina behov, desto bättre 
revisor kan sållas fram, 
säger Björn Magnusson. 

Omkring tre till fem kan-
didater bör få förfrågan. 
De arvoden som offereras 
kan variera rejält för sam-

ma eftersökta tjänst, så 
betala inte för höga arvo-
den i onödan. Högt arvode 
i offerten betyder inte 
alltid bättre kvalitet på 
tjänsten.

– Välja den byrå eller det 
säkerhetsföretag som 
passar din behovsanalys 
bäst. När IT-revisorn är 
klar ska han eller hon leve-
rera en lättläst rapport 
som kan vara till nytta i 
den egna affärsverksam-
heten.  IT-revisorn bör 
även presentera sin 
granskning muntligt, så 
att beställare och åhörare 
kan ställa frågor direkt, 
säger Björn Magnusson. ]

CASE 1

E-upphandling på
LÄKEMEDELS-
VERKET
25 leverantörer ville slåss om 
ramavtalet – 10 är nu utvalda, 
och avropas efter behov.

IT-REVISION  2008
upphandlingupphandling

VÄLJ DIN REVISOR EFTER BEHOV

leverantörer fi ck vara med och läm-
na anbud, säger han.

Upphandlingen bestod av två de-
lar – en med administrativ och en 
med teknisk inriktning. För den ad-
ministrativa säkerheten ställdes krav 
på erfarenhet av risk och sårbarhets-
analyser, utveckling av styrande ram-
verk samt säkerhetsrevision. För den 
tekniska säkerheten efterfrågades er-
farenhet av nätverkssäkerhet, logg-
hantering och kryptering.

– Vi fi ck in 25 svar. Och av dess val-
de vi ut tio leverantörer, berättar upp-
handlaren Håkan Wenngren. 

För gallringen användes ett poäng-
system där de med bäst kompetens 
och pris gick vinnande ur leken.  Det 
webbaserade upphandlingssystemet 
Tend & Sign underlättade arbetet.

– Där hade vi fördefi nierade krav 
som kandidaterna skulle kryssa i. De 
som inte uppfyllde kraven kunde inte 
gå vidare. Systemet bidrog till att 
upphandlingen gick mycket snabbt, 
på bara två veckor, säger han.*) Ledningssystem för informationssäkerhet.

”Specialist-
kunskaper  

om dina  
IT-system
är en stor  

fördel.”
BJÖRN  

MAGNUSSON,  
ISACA
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PÅ TJÄNSTEPENSIONSFÖRETAGET Alecta 
har internrevisionschefen Gunnar 
Nilsson Nyström en klar bild över 
hur rätt IT-revisor fångas:

– Kravet var att IT-revisorn skulle 
ha erfarenhet av större IT-system och 
lång erfarenhet av IT-revision. Och  
god kunskap om vår bransch. Då går 
det åt färre konsulttimmar för att sät-
ta sig in i verksamheten, säger han. 

IT-revisorstjänsten upphandlades 
då ett nytt försäkringssystem driftsat-
tes. Syftet var att bedöma statusen på 
den interna kontrollen inom delar av 
systemets framtida driftmiljö. 

– Vi ville anlita en IT-revisor som 
kunde syna potentiella risker och 

lämna förslag till förbättringar inför 
driftsättningen hos oss och vår exter-
na leverantör av IT-drift, säger han.

Konkret innebar det bland annat 
att det gjordes en granskning av be-
hörigheter till systemet, samt änd-
rings- och incidenthantering. Två re-
visionsbyråer fi ck offertförfrågan.

Hur sållade du i offerterna? 
– Låga kostnader är viktigt för oss. 

Men inte på bekostnad av kvalitén. 
Därför lade jag fokus på att det fanns 
ett stort kunnande om verksamheten 
och erfarenhet av revision inom det 
efterfrågade området. 

Vinnade ur affären gick BDO.
– Vi valde snarare rätt IT-revisor 

än rätt byrå. IT-revisorn Håkan 
Skyllberg har via tidigare arbetsgi-
vare utfört revisionstjänster hos oss. 
Han kan vår verksamhet vilket gjor-
de att BDO:s offert hade lägst pris.

Ställde ni certifi eringskrav?  
– Nej, men en formell meritering 

som en CISA är alltid en fördel för 
mig som beställare. 

CASE 2

ALECTA
Revisorn var 
viktigare än byrån

ALECTA
Verksamhet:  Förvaltar tjänste-
pensioner till ett värde av 420 
miljarder åt 1,6 miljoner privat-
personer och 28 000 företag
Antal anställda: Cirka 600
Upphandlad tjänst: IT-revision 
av försäkringssystem 
Investering: 250 000 kr
Leverantör: BDO
Webb: alecta.se

Det blir billigare om revisorn 
redan kan din verksamhet.

Vilka är fallgroparna? 
– Att välja en IT-revisor som inte 

kan kombinera en hög integritet med 
en förmåga att se problemen ur kun-
dens perspektiv. Se till att du vet vem 
eller vilka från företaget som ska göra 
revisionen och träffa dem personli-
gen innan tjänsten påbörjas. 

Upphandlingen tog en månad, 
medan IT-revisorns uppdrag tog 
drygt fem veckor. 

Arbetsinsatsen mynnade ut i en 
omfattande rapport med ett antal för-
slag till förbättringar som verksam-
heten därefter genomförde.  ]

IR-CHEF. Finans-
inspektionen kräver att 
Alecta har en intern-
revisionsenhet. Som 
chef för den ska 
Gunnar Nilsson 
 Nyström se till att 
 verksamheten bedrivs 
ändamålsenligt och 
effektivt, att man följer 
gällande regler, och 
att det fi nns en 
tillförlitlig fi nansiell 
rapportering.

20% AV DAGENS 
IT-INVESTERINGAR ÄR 
BORTKASTADE. 
IMORGON VET 
DU VILKA. 

Vill du få kontroll redan nu? www.pwc.com/se/ite
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21
FÖRETAG  TJÄNSTER MÅLGRUPP 

ACANDO
www.acando.com

IT risk management business continuity, ERP evaluation/assessment management, 
Program & project audit, ITDA, ITG audit, CMM, Cobit, ITIL

Både privat och offentlig sektor

AMENTOR  
www.amentor.se

PCI-revision, SOX 404-revision, SLA-revision, outsourcing och co-sourcing rörande 
IT-revision & internkontroll, utvärdering av applikations- & informationssäkerhet, 
ITG-granskningar, processkartläggning & -utveckling, hot- & sårbarhetsanalyser

Såväl små som stora företag. 
Alla som behöver uppfylla 
SOX404 och PCI DSS

BDO NORDIC  
www.bdo.se

Granskning och rådgivning av styrning och ledning av IT- och/eller säkerhetsverksamhet, 
hantering av IT-relaterade risker, outsourcingrelationer, internkontroll, systemgranskning, 
compliance (SOX, bolagskoden)

Ägarledda företag (revision och 
redovisning) plus större företag 
(internrevision och rådgivning)

BITA SERVICE 
 MANAGEMENT 
www.bita.nu

Revision av processer (t ex utifrån ISO/IEC 20000, ITIL, Cobit) IT-tjänsteleverantörer (internt 
och externt)

COMBITECH 
www.combitech.se

Risk- och sårbarhetsanalys, IT-säkerhetsanalys, teknisk säkerhetsanalys, evaluering, 
IT-forensics, SLA-revision

Mellanstora och stora verksam-
heter i privat och offentlig sektor

DELOITTE 
www.deloitte.se

Identifi ering, kartläggning och granskning av interna kontroller och rutiner, säkerhets-
granskning av system och IT-miljö, granskning av ledningssystem för informationssäkerhet 
(LIS) för att säkerställa arbetssätt och processer som följer bästa praxis

VD, Ekonomichefer, IT-chefer, 
säkerhetschefer, internrevisorer

ERNST & YOUNG  
www.ey.com/se 

Program assurance performance improvement, Operational IT-risk management, 
Inde pendent 3rd-party verifi cation, Outsourcing advisory, General controls, Application 
controls, Internal IT audit, IT audit, Data management & analytics, IT fraud investigation

Storföretag, offentlig förvaltning

EKELÖW  
INFOSECURITY 
www.ekelow.se

Informationssäkerhetsrevision, IT-revision av outsourcingleverantör, IT-säkerhetsrevision, 
uppfyllnad av ISO 17799

CFO, CIO, CSO, ledningsgrupp

EUROPOINT 
 NETWORKING  
www.europoint.se

Revision av IT-infrastruktur, IT-projekt, säkerhetslösningar samt ledningssystem för 
informationssäkerhet. Europoint är PCI-godkänt QSA-företag och får revidera kredit-
kortslösningar enligt PCI DSS

Mellanstora och stora verksam-
heter i privat och offentlig sektor

FORTEGO SECURITY 
www.fortego.se

IT-säkerhetsrevision, granskning av loggar och transaktioner Organisationer med höga krav 
på IT-säkerhet

HAMILTON  
www.hamilton.se

Allmän IT-rätt, due diligence, hjälp med granskning eller upprättande av avtal (licens-, 
utvecklings-, konsult-, support -, hosting-, escrow- och outsourcingavtal) och upphandling. 
Är även en fullservicebyrå

Alla som behöver juridisk råd-
givning inom IT-rätt

HAVERBLAD 
IT-MANAGEMENT  
www.haverblad.se

IT-processer, effektivisering, styrning, organisation, säkerhet Mellanstora och stora, privat 
och offentlig sektor

KPMG BOHLINS 
www.kpmg.se

Strategisk rådgivning, riskanalys, hjälp med katastrof- och kontinuitetsplan, hjälp med 
styrdokument, applikationsgranskning, tredjepartsgranskning av outsoucingleverantörer, 
projektstöd, projektgranskning, IT-säkerhetsgenomgångar, registeranalys, compliancefrågor 
(SOX, bolagskoden)

Handel/industri, bank/fi nans, 
försäkring, offentlig verksamhet

LOGICA  
www.logica.com

IT-revision, tekniska säkerhetsgranskningar, revision mot olika säkerhetsstandarder och 
egna regelverk (tekniska och generella), ackreditering

Både privat och offentlig sektor

NICANDER 
www.nicander.se

IT-avtal, upphandling och leverans av IT-system, licensiering, rådgivning, biträde vid för-
handlingar, Pul-frågor, e-handel, företagshemligheter, intrång i rättigheter, förvärv, tvister

Upphandlare, kunder, leveran-
törer, konsulter, programmera-
re, databasinnehavare m fl  

ROTE CONSULTING 
rote.se

IT-revision, IT-utredning inom organisation, system, administration, säkerhet, användar-
nytta och kostnader (TCO); interna kontroller och rutiner inom IT-miljön, riskanalys och 
riskhantering, hjälp med styrdokument och strategier, teknisk analys, IT-optimering

Mellanstora företag, kommuner,
landsting och myndigheter

SCILLANI  
www.scillani.com

Riskanalys, dataanalyser (CAAT), granskning av generella IT-kontroller, revision av 
applikationer, outsourcing, systemutveckling och projekt, säkerhetsrevisoner (ISO/IEC 
27k), utvärdering av incidenter och avbrott, analys av bedrägeri & korruption

Mellanstora och stora företag 
samt offentlig sektor

SECODE 
www.secode.se

IT-revision, riskanalys, PCI-tjänster, säkerhetsmål, strategi, säkerhetsanalys, katastrofplan, 
FW-besiktning, sårbarhetsavsökning, intrångsanalys och applikationsanalys

Samtliga branscher 

SET  
www.set-revision.se

Granskning av fl öden, processer, säkerhet, upphandling, beslutsstöd, registeranalyser, 
projekt, kravspecar, IT-avdelning, policyer, regelverk och dokumentation, reservrutiner och 
katastrofplanering

Mellanstora och stora företag

SIMOVITS CONSULTING 
www.simovits.com

Riskanalys, kontroll av att policyer och regelverk efterlevs (ISO, BITS m fl ), genomgång av 
kryptopolicy, ASV (certifi erad sårbarhetsgranskare) inom PCI-standarden, avstämmning 
och kontroll av kontinutetsplaner 

Bank/fi nans, myndigheter, spel-
branschen

TRANSCENDENT  GROUP  
www.transcendent group.com

Granskning av bl a IT-styrning, logisk och fysisk säkerhet, behörighetshantering och 
dualitetskontroller, drift och support, system- och programförändringar, spårbarhet 
och loggning, avbrotts- och kontinuitetsplan, applikationskontroller, avtal, projekt, 
egenutvecklade modeller

Intern- och externrevisorer, 
verksamhets-, ekonomi- och IT-
chefer

IT-revisorer

FOTNOT: LISTAN VISAR ETT URVAL AV LEVERANTÖRER. UPPGIFTERNA KOMMER FRÅN LEVERANTÖRERNA SJÄLVA OCH ÄR REDIGERADE AV CIO SWEDEN.
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CERTIFIERINGAR KONTAKTPERSON

CISA, BS7799, 
ITIL

7 720 30 Anders Nyqvist

CISA, CISM, 
CISSP, QSA

2 9 6 Stefan Simonson, 
Jonas Jansson

CISA, ITIL  41 500 1 Håkan Skyllberg, 
Fredrik Ahlgren

– 4 35 22 Anders Thelander 

ITIL, SANS 
System 
Forensics, 
ITSEF (Common 
Cri teria), CISA

20 800 35 Magnus 
Svensson

CISA, CISM, 
CISSP

37 1 100 21 Marcus 
Sör lander, 
Peter Tornberg

CISA, CISM, 
CISSP, CIA

73 1 830 45 Andreas 
Halvarsson

Ingen uppgift 2 60 Ingen 
uppgift

Ulf Löfven 

QSA (PCI DSS), 
CISA

1 8 7 Björn Sjöholm, 
Lennart Beckman

CISA, CISSP 1 4 4 Anders Ingeborn

– 6 160 8 IT-
jurister

Thomas Nygren, 
Henrik Ståhlberg

Ingen uppgift 1 2 2 Angelica 
Haverblad

CISA, CISM, 
CISSP

60 1 500 28 Anders Nilsson, 
Johan Nelling, 
Roger Karlsson, 
Fredrik Ohlsson

CISA, CISM, 
CISSP

42 5 500  20–25 Anna Dawrin

- 1 2 Ingen
uppgift

Hans Nicander

ITIL foundation
CISA

4 110 10 Ingen uppgift

CISA, CISM, 
CISSP, ITIL, ACL

1 1 1 John Wallhoff

CISA, CISSP, 
PCI, ITIL, HAS

2 40 15 Göran Egnell

CISA 12 240 3 Erik Ravinder  

CISSP, CISA 1 7 4 Tomas Gardelin, 
Mikael Simovits

CISA, CISSP, 
CISM, CIA

1 21 18 Magnus Thyllman

I IT-VÄRLDEN, DÄR TRENDERNA STÅR SOM SPÖN I BACKEN, måste revi-
sorerna och deras byråer ständigt bredda sig. Just nu skaffar 
de kompetens för att kunna erbjuda fl er tjänster inom säker-
hetsstyrning – det kan till exempel vara att införa lednings-
system för informationssäkerhet, LIS. 

Dessutom ökar efterfrågan på så kallad continous audi-
ting. Det innebär att granskningen görs löpande genom 
datainsamling från försystem eller huvudbok, för att kunna 
följa en utveckling eller ett projekt över tid. Då är revisionen 
inte längre begränsad till att rapportera en gång om året, 
eller efter revisionsprojektens avslut. 

Och då dataanalyserna går som tåget lär IT-revisorerna 
erbjuda fl er tjänster även inom det här området. Det hand-
lar om att säkerställa datakvaliteten i analyserna, och att  
kontrollerna fungerar. 

En växande kundgrupp är offentlig sektor som ofta ställer 
krav på att deras upphandlade revisorer ska ha certifi erat sig 
enligt CISA eller liknande. Certifi eringskraven ökar även 
bland privata köpare, med alla nya regler och ramverk.

En annan växande trend är granskning av utkontrak-
tering, även hos mindre företag, och i takt med att systemen 
rent allmänt blir mer komplexa måste IT-revisorerna stän-
digt vidareutbilda sig. 

ALLT DETTA GÖR ATT BYRÅERNA mer och mer stöps om till 
 konsultföretag. Samtidigt blir det vanligare att klassiska 
IT- och informationssäkerhetsföretag också genomför 
IT-revisioner – en IT-revisor behöver nämligen inte 
vara auktoriserad.

De fyra största i branschen är dock de globala revisions-
byråerna KPMG, Deloitte, ÖPWC och Ernst & Young , var och 
en med över 100 000 anställda i världen. ISACA uppskattar 
dock att det fi nns hela 300 IT-revisorer i Sverige. Det är fort-
farande en ung bransch, där det är många som vill slåss om 
kunderna. ]

❶ VID AVTALSSKRIV-
NINGEN bör du sträva 
efter ett fast arvode. Kom 
även överens om vad tim-
arvodet blir om IT-revisorn 
behöver lägga ner mer tid 
än avtalat.
❷ UTGÅ EFTER DINA 
EGNA BEHOV när du väl-
jer revisor, och bolla alter-
nativen med till exempel 

interna revi sorer som kan 
hjälpa dig med upphand-
lingen.
❸ EN IT-REVISOR kom-
mer åt företagskritisk in-
formation. Så skriv ett bra 
sekretessavtal innan han 
eller hon synar dina system.  
❹ SKAPA ÄVEN EN BRA 
RELATION med revisorn 
för framtida uppdrag.

4 LYCKAD UPPHANDLING

TIPS
 FÖR

BREDARE UTBUD
under revisorshatten

K
R

Ö
N

IK
A Johan Cooke ställer i varje nummer 

samman CIO Swedens upp hand-
lings guide. Den här gången är temat 
IT-revisorer – i nästa nummer hand-
lar det om BI. Du kontaktar honom 
via redaktionen på cio@idg.se.

JOHAN
COOKE, 
upp-
handlings-
redaktör
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