
Hur skapar jag en IT-strategi 
för ett mindre företag i 
Norrland?

En bra plan, eller strategi, ska beskriva hur
 ni vill att er lösning ska se ut och fungera för 
de närmaste åren. Planen ska innefatta alla 
IT-relaterade krav och behov ni känner till. 
Fundera på hur ni vill att företaget ska ut-
vecklas och hur verksamheten ska se ut om 
10-15 år. 

Se IT som en möjliggörare som ska effektiv-
isera och förenkla verksamheten, och tänk 
igenom hur företagets IT-miljö kan bidra till 
att ge affärsnytta för företagets kunder. 
Fundera över vilka system företaget kommer
att behöva för att nå affärsmålenpå sikt. 
Finns det behov av att bygga ihop olika 
system?

Om du har svårt att se vilka möjligheter som 
kan vara aktuella för er är det bra att bjuda in 
en IT-leverantör som är van att arbeta med 
dessa frågor. 

De kan hjälpa er att identifiera företagets 
behov av system och lösningar som stödjer 
affärsmålen. Ta med dem i strategiska 
diskussioner så att de får en klar bild av hur 
ni ser på framtiden och så att de kan komma 
med bra input. Gör gärna planen flexibel och 
skalbar så att den tar hänsyn till alternativa 
vägar för företagets utveckling och affärsmål.  
Har du  säsongsbetonad verksamhet kan du 
anpassa IT-miljön så att du bara betalar för 
det du utnyttjar.

I planen ska det också framgå vilket behov 
ni har av stabilitet, säkerhet, tillgänglighet 
och mobilitet för IT-miljön. Hur ofta behöver 
backup tas och hur mycket data har ni råd 
att förlora om ni råkar ut för ett driftstopp, 
drabbas av virus eller liknande incidenter?
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I den här korta guiden beskriver vi hur du gör för att skapa en strategi för en drift-
säker och stabil IT-miljö för ditt företag. Vi vänder oss främst till dig som har ansvar
för IT-frågor men även har andra arbetsuppgifter. Syftet med planen är att ni ska
arbeta för att få en stabil och säker IT-miljö, något som är en grundförutsättning 
för att kunna vidareutveckla era IT-lösningar och leverera det affärsvärde som 
företaget behöver för att vara konkurrenskraftigt i framtiden.

Skapa en plan för din IT-miljö



Hur ser ni på möjligheten att använda moln-
tjänster? Är det viktigt för er var ert data 
sparas och har ni specifika krav på att ha 
egna fysiska servrar i era lokaler, eller kanske 
i en extern serverhall? 

Det största säkerhetshotet mot en organisa-
tion är idag företagets egna personal. En 
viktig del av planen är därför hur era med-
arbetare ska utbildas i säkerhetsfrågor och 
andra relevanta områden. 

En stabil och säker IT-miljö är en grundförut-
sättning för att kunna vidareutveckla era 
IT-lösningar så att ni kan leverera det affärs-
värde som företaget behöver för att vara 
konkurrenskraftigt. 

Hitta en strategisk partner som kan hjälpa till 
med it-frågor så att du själv kan fokusera på 
kärnverksamheten. Många företag vill bara 
att IT ska fungera och ser inte möjligheterna 
med IT-lösningar som kan bidra till att ut-
veckla verksamheten. Ta med leverantörer i 
strategiska diskussioner och framtidsplaner. 
Använd gärna leverantörer som bollplank 
för att skapa lösningar som fungerar för er 
även i framtiden.

Checklista: 8 saker du behöver 
göra för att skapa en IT-strategi
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Utgå från affärsmålen på lite längre 
sikt när du gör din plan.

Vilka krav ställer företagets verksamhet 
på IT-lösningen, både på kort och lång 
sikt?

Etablera ett samarbete med en 
strategisk partner som kan hjälpa till att 
effektivisera IT-lösningen och göra IT till 
en möjliggörare för affärsutveckling.

Vilka system och applikationer är viktiga 
för att nå affärsmålen?

Hur ser ni på att använda molntjänster 
för att utveckla IT-lösningen?

Dokumentera och fatta beslut om hur 
planen ska implementeras. 

Kommunicera och förankra planen med 
berörda personer.

Utbilda medarbetare inom relevanta 
områden.


