
Hur tar jag företaget till en 
trygg IT-miljö i molnet? 

Process från start till mål 

Att vinsterna är stora är helt uppenbart. Att 
det bör vara en högt prioriterad fråga är en 
självklarhet för oss som arbetar med detta 
och ser fördelarna varje dag. Det är dock 
inte så lätt att fatta beslutet och att flytta till 
molnet när man har fullt upp med många 
operativa frågor i verksamheten. Vi tycker 
att alla företag bör flytta sin IT-miljö helt 
eller delvis till molnet. Det gäller att göra en 
prioritering och att ta steget så att fördelarna 
kan uppstå både kortsiktigt och långsiktigt. 

I den här guiden beskriver vi 5 steg du ska ta 
för att skapa en driftsäker och stabil IT-miljö 
för ditt företag, genom att använda moln-
baserade IT-tjänster. Vi har skapat guiden för 
att hjälpa dig att ta ett välinformerat beslut. 

Det är en strukturerad och väl beprövad 
process som innebär relativt lite tid för den 
organisation som tar steget. 

En stabil och säker IT-miljö är en grundförut-
sättning för att kunna vidareutveckla IT-
lösningar som stöder det affärsvärde ditt 
företag behöver för att vara konkurrens-
kraftigt, både nu och i framtiden. 

 
Steg 1: Skapa en plan för din IT-miljö 

Det första steget för att ta ditt till företag 
till en trygg, stabil och säker IT-miljö är att 
skapa en bra plan, eller strategi, för hur ni 
vill att er lösning ska se ut och fungera för 
de närmaste åren. Din plan ska innefatta alla 
IT-relaterade krav och behov du känner till. 
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5 steg till trygg IT-miljö: 

1. Skapa en plan för din  IT-miljö

2.  Få med dig organisationen

3. Förbered övergången

4. Installation, test och migrering

5. “Cut-over date” och lansering

Alla pratar om molnet och att det är framtiden för IT. Men vad innebär det 
egentligen och hur tar jag mig dit? Det är inte så lätt att förstå om man är ett mindre 
eller medelstort bolag som kanske inte ens har en formell IT-avdelning.



I planen ska det också framgå vilket behov ni 
har av stabilitet, tillgänglighet och säkerhet 
för IT-miljön. Hur ofta backup behöver göras 
beror på hur mycket data ni har råd att 
förlora om ni råkar ut för ett driftstopp, 
drabbas av virus eller liknande incidenter? 
Är det viktigt för er var företagets data sparas 
och har ni specifika krav på att ha egna 
fysiska servrar i en extern serverhall?

Det största säkerhetshotet mot en 
organisation är idag företagets personal. 
En viktig del av planen är därför hur era 
medarbetare ska utbildas i säkerhetsfrågor 
och andra relevanta områden. 

Om du har svårt att se vilka möjligheter som 
kan vara aktuella för er är det bra att 
kontakta en IT-leverantör som är van att 
arbeta med dessa frågor. De kan hjälpa er att 
identifiera företagets behov av system och 
lösningar. 

Delar som ska ingå i din plan:

Behovsanalys

I det här steget ska du göra en komplett 
genomlysning av er IT-miljö. Hur ser behoven 
ut nu och framöver? Vilka programvaror har 
ni behov av för att nå de affärsmål företaget 
har? Ta gärna hjälp av en IT-leverantör som 
har vana att arbeta med dessa fråge-
ställningar. De kan hjälpa till med en lång-
siktig plan för företagets behov av system och 
lösningar, och kan också se möjligheter och 
lösningar som ni själva inte ser.
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Beroenden

Olika beroenden till andra programvaror och 
IT-tjänster (exempelvis Office 365) behöver 
hanteras. Programvaror som faktureras via 
kreditkort är bäst att köpa genom moln-
serverleverantören.

Det är också en bra idé att låta leverantören 
av er molnserver även hantera mailboxar och 
administration av användare i nätverket så 
att de olika systemen synkar mot befintligt 
AD (Active Directory). På så sätt får med-
arbetarna en och samma samma inloggning 
för nätverket och de olika programvarorna.

Lagringsplats

Var vill du att ditt data lagras, i Sverige eller 
norra Europa? En vanlig och viktig fråga gäller 
var företagets data ska lagras. Finns det 
önskemål och behov av ett privat moln i 
Norrland eller ett publik moln - eller kanske 
en kombination. Välj en helhetsleverantör 
som kan hjälpa er att skapa en hybridlösning 
som kopplar ihop olika lösningar för lagring 
och processorkraft: i era lokaler, privat moln 
och publikt moln (on premise, private cloud 
och public cloud).

Backup

Det är också viktigt att tänka igenom hur 
backup av data ska fungera. När det gäller 
data i  Office 365 friskriver Microsoft sig 
vanligen mot dataförlust. Det ställer krav på 
en tredjeparts backuplösning som sparas 
lokalt.
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Steg 2: Få med dig organisationen 
och ta beslut

För att driva ett lyckat IT-projekt är det nöd-
vändigt att få med organisationen på de 
förändringar som ska göras. I nästan alla 
IT-projekt som misslyckats så har organisa-
tionen inte varit tillräckligt involverade.  

I projektet måste ni få med både ledningen 
och representanter för de de medarbetare 
som ska arbeta med lösningen. Ta med dem 
tidigt i processen och låt dem ställa krav 
och beskriva sina behov så att de känner sig 
delaktiga och så att projektet förankras innan 
själva flytten till molnet påbörjas. 

Med lösningsförslaget från förstudien är det 
nu dags att fatta beslut och att göra en konk-
ret projektplan. Låt affärsnytta, behov och 
komplexitet ligga till grund för prioritering av 
åtgärder och skapa nu en plan för IT-miljön 
som ni är överens om. Tid, budget och hur ni 
ska mäta måluppfyllnad bör ingå i beslutet.
 
Steg 3: Förbered övergången

Gå igenom alla licenser, support-kontrakt 
med olika företag och andra viktiga uppgifter 
om er IT-lösning. Se till att samla inloggning-
suppgifter och befintlig dokumentation. På 
många företag har detta samlats i en pärm 
och nu är det dags att leta rätt på pärmen 
och att uppdatera innehållet! 

Internetförbindelse

En annan vanlig frågeställning är hur 
företaget påverkas om internet 
förbindelsen avbryts. En redundant internet-
förbindelse är något som enkelt kan ordnas 
med hjälp av en brandväggs-tjänst, samt 
med en kompletterande 4G/3G-förbindelse 
för full redundans. Här får man göra en 
avvägning av risken gentemot kost-
naden men det är förstås möjligt att ha 
flera internetförbindelser och mobil-
data-förbindelser. Risken för totalt in-
ternetavbrott är dock mindre än att en 
lokal server skadas eller blir stulen. 

Att ha företagets IT-miljö i molnet är mång-
dubbelt säkrare än att ha servrarna i före-
tagets egna lokaler där de kan påverkas vid 
exempelvis inbrott, brand, vattenskada etc. 
 
Dokumentation och hantering av brister 

Dokumentera lösningsförslaget med nätverk, 
system och andra viktiga delar som ska 
hanteras. De eventuella brister som finns 
i den befintliga lösningen behöver identi-
fieras och rättas till innan ni migrerar till 
molnet. Ett exempel på en sån brist kan 
vara en bristfällig internetuppkoppling. 
ADSL fungerar inte, ni behöver ha fiber.
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Rätta nu även till de eventuella brister som 
måste ändras innan en molnserver kan 
anslutas. 

Steg 4: Installation, test och 
migrering

I detta steg sätter molnserver-leverantören 
upp den nya IT-miljön i ett datacenter eller 
publikt moln. En mindre testmigration 
utförs och ni släpps in i miljön för att ver-
ifiera funktionaliteten. Det är vanligt att 
några personer på företaget blir testpiloter 
som får testa att arbeta mot molnet och 
stämma av att allt fungerar som det ska. 

Steg 5: “Cut-over date” och lansering 
av molnlösningen

När acceptanstesterna är slutförda med 
godkända resultat så bestäms en tidpunkt då 
molnlösningen ska användas fullt ut så att 
alla användare arbetar med data i molnet. 

Övergången sker oftast under en kväll eller 
natt för att minimera avbrott i organisa-
tionens vardagliga rutiner. Efter övergången 
är det vanligt att leverantören har personal 
på plats för att hjälpa samtliga användare ig-
ång och identifiera eventuella problem direkt.

Sammanfattning

Att ta företagets IT-miljö till molnet är det 
bästa sättet att framtidssäkra IT-driften 
och ofta en förutsättning för att ni ska kun-
na utveckla IT-baserade lösningar och att 
vara konkurrenskraftiga mot era kunder. 
Se till att skapa en molnbaserad IT-miljö i 
god tid. Var proaktiv och vänta inte tills din 
befintliga lösning är på upphällningen.  

Eftersom molnservrar är flexibla både up-
påt och nedåt finns det stora möjligheter att 
anpassa IT-miljön efter behoven. En mol-
nbaserad IT-lösning ger er också en bättre 
tillgänglighet och ökat stöd för att kunna 
arbeta utanför kontoret. Med en molnserver 
får du en problemfri IT-lösning där du slip-
per hantera underhåll och driftstörningar. 
Istället kan du fokusera på andra saker som 
är viktiga för din verksamhet. En trygg, stabil 
och säker IT-miljö ger också grunden för att 
utveckla företagets användning av IT över tid.


