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Så ser svenska 
it-beslutsfattare på 
säkerhet, samverkan  

och utveckling.

Insikter
100 %

Datadrivna 
beslut 
54 %

Förhöjd 
it-säkerhet  
91 %

09 15 27

” It har gått från att vara en 
leverantör till ett önskat 
datum, till att vara en proaktiv 
samarbetspartner från start.” 
Håkan Olander, it-chef,  
LF Affärsservice Sydost. 

NVK Fagersta skapar  
samsyn om digitalisering.

Telenor utbildar  
i fördomsfri rekrytering.

Säkerhet på bredden  
och tvären i Borlänge.
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” Vi utbildar alla ledare i fördomsfri 
rekrytering. Det har skapat en 
större förståelse för hur olika 
förutsättningarna är ...”  
Sara Myrén, Head of Digital Workplace  
& Corporate IT, Telenor i Karlskrona.



ÅRETS RAPPORT
I årets rapport får du ta del av:
•  Statistik från årets undersökning.
•  Samband och trender som identifierats med 

omvärldsbevakning, datadriven analys och AI.
•  Djupintervjuer inom olika teman.
•  Reflektioner från författarna.

TÄNK TILL!
Vad kommer du att ta med dig från rapporten? 
Glöm inte att själv reflektera och dra dina egna 
slutsatser kring innehållet. Hur kan du använda 
analysen för kommande beslut i ditt arbetsliv? 
Tänk till!

Läs fler fördjupande intervjuer och reflektioner 
på www.cio2.se

Mod och lyhördhet
Mod, lyhördhet och verksamhetsförståelse är egenskaper som kännetecknar en bra 

it-beslutsfattare enligt svarande i årets Voister CIO Analytics. Det är egenskaper som 
kan bli extra viktiga när säkerhet står på agendan utifrån flera perspektiv. Framöver 

så vill svenska CIO:er lägga mer tid på samverkan och utveckling, efter att ha satt 
strategin på plats. Med ett ökat förtroende för it-avdelningen finns förhoppningsvis 

handlingsutrymme att exekvera på den satta strategin, i samarbete med verksamheten. 
Dessa slutsatser och mycket mer finns att läsa i årets Voister CIO Analytics.

Välkommen att ta del av rapporten.

TEMAN SOM STICKER UT  
I ÅRETS UNDERSÖKNING ÄR:
•  Säkerhet utifrån flera perspektiv.
•  Samverkan och utveckling.
•  Kompetensutveckling och  

kompetensbehov.

Voister CIO Analytics 2022
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Sida # Innehåll

Om Voister CIO Analytics
Voister CIO Analytics, tidigare 
Voister Trend, är en återkom-
mande årlig undersökning som 
genomförs av it-nyhetssajten 
Voister. 

I årets Voister CIO Analytics 
deltar svenska CIO:er, it-chefer 
och andra it-beslutsfattare 
inom offentlig sektor och privat 
verksamhet. 

De anonyma citaten och 
frågeställningarna i Voister 
CIO Analytics kommer från 
undersökningen. Utöver svaren 
på undersökningen och utvalda 
intervjuer, bygger rapporten på 
nyheter från Voister. 

Redaktionen för  
Voister CIO Analytics 
Sara Ångström, Program  
Manager, Atea Sverige
Sara Vitmosse, Ansvarig Voister 
CIO Analytics, Atea Sverige
Maria Vourelma, Klimatansvarig, 
Atea Sverige
Mattias Bruhn, Chefsarkitekt, 
Atea Sverige
Peter Brändström, CIO,  
Atea Sverige
Carl-Johan Ekelund,  
Säkerhetsspecialist,  
Atea Sverige
Anne Hammarskjöld,  
skribent, Voister

Har du frågor om 
rapporten? Kontakta  
nyheter@voister.se

DEL 1. VEM ÄR DU SOM IT-BESLUTSFATTARE?
 5  Vilka egenskaper tycker du kännetecknar en bra it-beslutsfattare?
 6  Vad är ditt primära fokus i rollen som it-beslutsfattare just nu?
 7  Vad vill du fokusera mer på i din roll som it-beslutsfattare?
 8 Nämn ett företag eller en organisation som du inspireras av
 9 I fokus: NVK Fagersta skapar samsyn om digitalisering

DEL 2. DIN ORGANISATION I SIFFROR
 10  I vilken sektor och bransch är du verksam?
 11  Hur många anställda är ni i hela er organisation och på er it-avdelning? 
 12  Hur många kvinnor arbetar på er it-avdelning?
 13  Hur stor del av omsättningen/budget är er it-budget?
 14  Hur fördelas it-budgeten mellan utveckling och drift/support? 
 15  I fokus: Telenor utbildar i fördomsfri rekrytering 

DEL 3. IT-ORGANISATIONENS VARDAG
 16  Anser du att din it-organisation agerar proaktivt sett till verksamhetens behov?
  17  Övriga verksamheten ser på it-avdelningen som en … 
 17  Hur mäts och utvärderas it-funktionen?
 18 Vilka it-lösningar som ni använder har störst potential att minska ert klimatavtryck? 
 18 Tar ni hänsyn till hållbarhet i er it- eller digitaliseringsstrategi? 
 19  Vi använder följande tekniker ...
 20  I fokus: Agila Länsförsäkringar ökar utvecklingstakten 

DEL 4. PLANERA FÖR FRAMTIDEN 
 21 It-organisationens utmaningar 
22  Vad ser du som möjliga framgångsfaktorer för att it-organisationen ska lyckas med sina prioriteringar 

för att stötta verksamhetens mål?
 23  Vilka kompetenser har din it-verksamhet behov av under kommande 12 månader?
 24  Vilken är din organisations nuvarande inställning till ert nyttjande av publika molntjänster? 
 24   Vad är ert största hinder till att nyttja molntjänster?
 24   Vilken är er främsta drivkraft till att nyttja molntjänster?
 25   Investeringar inom säkerhet sker främst inom ...
 26   Har ni eller planerar ni att förändra er beredskap inför it-attacker?
27  I fokus: Säkerhet på bredden och tvären i Borlänge
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I årets undersökning lyfter it-beslutsfattarna 
fram lyhördhet, verksamhetsförståelse och mod 
som speciellt viktiga egenskaper. Mod nämndes 
för första gången i förra årets rapport, och ligger 
kvar efter ytterligare ett år av omställning och 
anpassning för många organisationer. 

MOD I DET LÄNGRE PERSPEKTIVET
It-beslutsfattarna kommer att behöva mod även  
i ett längre perspektiv. Enligt bland annat rappor-
ten Gartner CIO Agenda 2022 är disruption, det 
vill säga att utveckla och ifrågasätta etablerade 
arbetssätt och affärsmodeller, det nya normala 
för it-beslutsfattare i alla organisationer. 

It-chefer skattar lyhördhet och verksamhets-
förståelse som några av de viktigaste egenska-
perna. Dessa är egenskaper som kan gå hand  
i hand. Att vara lyhörd för verksamhetens behov 
och utmaningar kan vara en nyckel till kloka 
beslut, som bidrar till effektivisering, kundnytta 
och hållbarhet.

Mod

Mod

Lyhörd

Lyhörd

StrategiskTydlig

Verksamhetsförståelse

Verksamhetsförståelse Kompetent

Helhetsperspektiv

Vilka egenskaper tycker du  
kännetecknar en bra it-beslutsfattare?

v e m  ä r  d u  s o m  i t - b e s l u t s f a t t a r e ?

01

” Man måste våga vara tidig i det 
man testar, våga vara först för 
att visa på möjligheterna för 
verksamheterna.” 

” Ett beslut är bättre än evig 
analys.”

” Det krävs viss försiktighet kring 
beslut då nuläget tenderar till att 
bli för omfattande parallellt med 
resursbrist”

” Att förstå kärnverksamhetens 
långsiktiga digitala behov och 
våga ta beslut i den riktningen.” 

” Företaget genomgår en 
omställning där allt vänds och 
vrids och här gäller det att skapa 
en it-avdelning som möjliggör de 
förändringar som krävs och med 
den snabbhet och flexibilitet som 
krävs.”

” Våga ta beslut och stå för dem, 
men även kunna ändra ett taget 
beslut.”

” Utmana de gamla sätten, vilket 
oftast sitter i kulturen, genom att 
möjliggöra nya sätt utan att för 
den sakens skull uppfinna hjulet 
igen.”

Offentlig sektor Privat sektor
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För första gången har majoriteten  
av it-beslutsfattarna från såväl 
offentliga som privata sektorn 
samma primära fokus. Säkerhet 
är, utan konkurrens, det viktigaste 
området för it-beslutsfattare i under-
sökningen. Ett proaktivt och strate-
giskt säkerhetsarbete är något som 
de svarande från den privata sektorn 
prioriterade redan förra året.

 
SÄKERHET EN VIKTIG DRIVKRAFT
Säkerhetsfokuset märks även i attity-
den till publika moln, sidan 24 fråga 19.  

De viktigaste drivkrafterna för de 
offentliga organisationerna med 
positiv inställning till publika moln 
är tillgänglighet (33 procent), ökad 
säkerhet (24 procent) och att fokusera 
mindre på tekniken (14 procent). Det 
stora hindret är en utbredd juridisk 
osäkerhet kring såväl Schrems II som 
GDPR och LEK. Det återstår att se 
hur stort genomslaget blir för eSams 
rapport om digitala samarbetsplatt-
formar för offentlig sektor. 

För Borlänge kommun är publika 
molntjänster inte ett juridiskt hållbart 

alternativ. Här lagras samhällskritiska  
system on-prem, och ett proaktivt 
säkerhetsarbete med externa experter  
är en del av vardagen. Läs mer på 
sidan 27.

GEMENSAM UTMANING
 Det är ingen tvekan om att it- och 
informationssäkerhet kommer vara 
en gemensam utmaning för Sveriges 
it-avdelningar under överskådlig tid. 
Många organisationer behöver också 
diskutera hur väl olika investeringar i 
säkerhet stödjer verksamhetens mål. 

Vad är ditt primära fokus i rollen  
som it-beslutsfattare just nu?

v e m  ä r  d u  s o m  i t - b e s l u t s f a t t a r e ?

02

Säkerhet Säkerhet

Offentlig sektor Privat sektor

” Vi utmanas dagligen av 
cyberhot, samtidigt som 
det gäller att bygga upp 
kompetens och medvetenhet 
hos våra anställda.”

” Samhällskritisk verksamhet 
kräver detta just nu med tanke 
på vad som händer i världen.”

” Att minimera risker genom 
att ha en sammanhängande 
säkerhetsstrategi.”

” Behöver täppa till luckor  
i säkerheten och få en bra 
grund att stå på.”
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Vad vill du fokusera mer på i din  
roll som it-beslutsfattare? 

v e m  ä r  d u  s o m  i t - b e s l u t s f a t t a r e ?

03

Strategi

Strategi Kompetensutveckling

Verksamheten

Utveckling

Digitalisering Utveckling Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning

Sveriges it-beslutsfattare vill fokusera mer på 
utveckling, strategi och verksamheten. Allt fler 
inom offentlig sektor vill blicka utåt för inspira-
tion och fortsatt utveckling. 

Inom den offentliga sektorn är det speciellt 
kommuner som prioriterar utveckling. Bolag 
som ägs av offentlig sektor satsar på digitali-
sering, vilket även det kan ses som en form av 
verksamhetsutveckling.

FOKUS PÅ FORTSATT SAMVERKAN
Generellt vill svarande som agerar proaktivt, 
fråga 11 på sidan 16, fokusera på utveckling.  
De som är på väg till ett mer proaktivt arbetssätt 
vill fokusera på strategi och utveckling, och  
de som svarar att de agerar mer reaktivt vill 
fokusera på strategi. För de som jobbar proaktivt 
inom offentlig verksamhet är samverkan  
med organisationen det viktigaste att jobba 
vidare med. 

Nu blickar it-Sverige framåt och utåt för att  
ta igen förlorad tid med i många fall bättre  
förutsättningar än för två år sedan. Resultaten  
i undersökningen andas möjligheter – men  
först behöver säkerheten komma på plats. 

” Man pratar ofta om den interna 
kunden när man pratar om it, ett 
internt leveransperspektiv. Men 
allt företaget gör måste tratta 
ner till att leverera på de verkliga 
kundernas behov och det är här 
framtidens it-avdelning har sin 
ena fot.” 

” Hög utvecklingstakt gör att 
kompetensutveckling riskerar 
att bli eftersatt, men det kommer 
vara ännu viktigare framåt.”

” Även om mycket av 
det vi gör handlar om 
vidareutvecklingsbehov, så 
är det idag mer betonat på 
brandsläckning än en del av en 
större plan. Att komma ifrån det 
läget till en mer målmedveten 
situation skulle vara bra.”

” Ökad verksamhetskunskap 
om digitala lösningar, ökad 
mognadsgrad i verksamheten 
kring prioriteringar.”

Offentlig sektor Privat sektor
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Microsoft

0 % 6 % 9 % 12 %

Atea

Northvolt

Tesla

Apple

Spotify

Klarna

Google

ICA

Nämn ett företag eller en  
organisation som du inspireras av

v e m  ä r  d u  s o m  i t - b e s l u t s f a t t a r e ?

04

3 %

Northvolt är en ny inspiratör, 
främst hos den privata sektorn. 
Microsoft fortsätter att hålla 
ställningen som ett av de mest 
inspirerande bolagen för  
Sveriges it-beslutsfattare. Fler 
än i tidigare undersökningar 
svarar att de har blandade 
förebilder i olika it-relaterade 
frågor.
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– Det finns stora förväntningar på it 
att bidra till effektivisering och verk-
samhetsutveckling. Då är det lätt att 
glömma bort sina närmaste, och det 
är kollegorna på it-avdelningen. Det 
är mitt ansvar att alla medarbetare 
känner motivation och mening i vad 
de gör, säger Farrokh Farrokhi, it-chef 
på NVK Fagersta, som sköter all 
it-drift och support till Fagersta och 
Norbergs kommuner i Västmanland.

It-branschens utmaningar kring 
rekrytering och brist på arbetskraft 
märks tydligt i årets Voister CIO 
Analytics. CIO:er i alla branscher 
nämner kompetensfrågor bland 
sina största utmaningar. För Farrokh 
Farrokhi är personalutveckling en 
prioriterad del av det dagliga arbetet. 
Hans mål är en trygg och transparent 
it-organisation. 

– Det är jätteviktigt att varje 
medarbetare känner att de har en 
tydlig, yrkesmässig identitet. Med 
den kommer stolthet och kreativitet. 
För att skapa trygghet och transparens  
fokuserar vi på våra medarbetares 
kärnkompetens, och hur den kan 

förbättras ytterligare. Jag frågar dem 
vad de drömmer om, var de ser sig 
om fem år, och hur vi ser till att de 
kommer dit. 

TILLGÅNG FÖR VERKSAMHETEN
Många CIO:er svarar ”samverkan med 
verksamheten” som en av de viktigaste  
förutsättningarna för att it ska lyckas 
med sitt uppdrag. NVK Fagersta 
(Norra Västmanlands Kommunal- 
teknikförbund) ska bidra till ökad 
samverkan mellan två kommuner 
med ungefär 20 000 invånare. 

– Samverkan gör det möjligt för 
mindre kommuner att driva utveck-
ling med samlade resurser. Utveck-
lingsfrågorna ägs av respektive 
kommun, men vårt uppdrag är bland 
annat att se hur olika förslag blir en 
tillgång för flera delar av verksam-
heterna. Vi ska presentera gemen-
samma lösningar som motsvarar den 
service som anställda och invånare  
i respektive kommun förväntar sig.

För Farrokh Farrokhi är samsyn 
grunden för samverkan. Varje vecka 
har enheten möten med kommunernas 

it-strateger för att diskutera aktuella 
utmaningar och möjliga lösningar. 

– It ska vara en resurs för kommu-
nerna, och inte tvärtom. Det vi gör 
påverkar mångas arbetsmiljö, och 
alla beslut ska fattas med stor efter-
tanke.

GOD BILD AV SÅRBARHETER
Farrokh Farrokhi konstaterar att 
pandemiåren vänt upp och ner på 
planeringen för många it-avdelningar.  
Inte minst där det saknades bered-
skap för distansarbete och frågor om 
säkerhet kopplat till det. 

– Med facit i hand ser vi att det  
är sådant som borde adresserats  
tidigare. Samtidigt kan jag tycka  
att frågan om säkerhet behöver 
avdramatiseras lite. Det är viktig  
att känna till verksamhetens sårbar-
heter och ha förmåga att hantera 
dem, till exempel med extra bevak-
ning, kryptering och tvåfaktors- 
autentisering. Sedan är det ingen 
tvekan om att säkerhet har fått högre 
prioritet och så kommer det fortsätta 
vara, säger Farrokh Farrokhi.

I  F O K U S

NVK Fagersta skapar  
samsyn om digitalisering

Enligt Voister CIO Analytics är samverkan med verksamheten en avgörande 
framgångsfaktor för Sveriges it-avdelningar. Genom NVK Fagersta  

samverkar två kommuner med olika digitala behov och utmaningar. De samlade 
resurserna och lösningarna skapar större värden för fler användare. 

Det vi gör påverkar mångas 
arbetsmiljö och alla beslut ska 
fattas med stor eftertanke. 
Farrokh Farrokhi,  
it-chef på NVK Fagersta.



I vilken sektor och bransch är du verksam?
d i n  o r g a n i s a t i o n  i  s i f f r o r

05

10

Offentlig sektor
58 %

Privat sektor
42 %

0 % 20 % 40 %

0 % 10 % 20 % 30 %
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Offentlig sektor

Retail och handel

Industri

Bygg och fastigheter

It och telekom

Finans

Transport

Skola

Livsmedel och lantbruk

Tjänster

Övriga

Privat sektor

Kommun

Bolag som ägs av  
offentlig verksamhet

Myndighet

Region
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Hur många anställda är ni i hela er organisation?

Hur många anställda är ni på er it-avdelning?

d i n  o r g a n i s a t i o n  i  s i f f r o r
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Privat sektor

Privat sektor
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I genomsnitt 23,5 procent av 
it-medarbetarna är kvinnor enligt 
årets undersökning. Det är en minsk-
ning sedan förra året, då var andelen 
29 procent. 

Det är stora skillnader mellan  
den privata och offentliga sektorn 
i den här frågan. Inom den privata 
sektorn är i snitt 19 procent av 
medarbetarna kvinnor. Ungefär  
en tredjedel (32 procent) av de 
privata organisationerna har  
inte någon kvinna anställd på  
it-avdelningen. Hos regioner  
och myndigheter finns däremot 
kvinnliga medarbetare på alla  
it-avdelningar. 

FORTFARANDE SAKNAS 70 000 
I rapporten IT-kompetensbristen från 
2017 rapporterade TechSverige att 
branschen behövde rekrytera 70 000 
medarbetare till 2024. Vid en uppfölj-
ning för ett år sedan var underskot-
tet lika stort som fyra år tidigare. För 
att vända utvecklingen behövs bland 
annat satsningar i grundskolan och att 
arbetsgivare har ett strategiskt fokus 
på att rekrytera kvinnor, enligt fack-
förbundet Akavias rapport Jämställd-
heten inom it-branschen (2021).

TECH COOLARE ÄN IT
Enligt en undersökning med 1 000 
kvinnor från Insight Intelligence 

anser 36 procent av de svarande 
att de tycker att begreppet ”tech” 
låter coolt, medan 6 procent tycker 
detsamma om ”it”. En stor andel 
tycker att branschen behöver lyfta 
fram vilka arbetsuppgifter som ett 
arbete inom it innefattar (Voister, 
2022).

Telenor är ett exempel på  
arbetsgivare som arbetar målmed-
vetet med jämställdhet och inklu-
dering. Utbildning i fördomsfri 
rekrytering och andra insatser  
gör att företaget hamnar på femte 
plats i årets SHE index, konsult- 
bolaget EY:s index för inkludering. 
Läs mer på sidan 15. 

Hur många kvinnor arbetar  
på er it-avdelning? 

d i n  o r g a n i s a t i o n  i  s i f f r o r

08

23,5 %

Andel kvinnor på 
it-avdelningen 
(i genomsnitt)

Har inga kvinnor anställda 
på it-avdelningen

17 %

Voister CIO Analytics 2022
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Hur stor del av omsättningen 
/budget är er it-budget? 

d i n  o r g a n i s a t i o n  i  s i f f r o r

09

0 %

0-2,5 % 2,6-5 % 5-7,5 % >7,5 % Vet ej

40 %

50 %

30 %

20 %

10 %

Offentlig sektor Privat sektor

Hälften av de svarande i undersökningen  
(50 procent) har en it-budget på upp till 2,5 procent 
av omsättningen. Ungefär var tionde (9 procent) 
av organisationerna har en it-budget på över  
5 procent. I den gruppen finns enbart regioner 
och myndigheter.

MELLAN TUMME OCH PEKFINGER
Enligt SCB har den privata sektorns kostnader för 
it ökat med 5 procent under de senaste åren. Det 
kan upplevas som ett trubbigt mått på hur mycket 
Sveriges företag och organisationer egentligen 
investerar i it. I vissa fall kan it-budgeteten ha flyt-
tat ut i verksamheten. Många verksamheter gör 
egna inköp av såväl teknik som kompetens, såväl 
outsourcad som inhouse. Skugg-it är en del av 
vardagen och det kan bidra till att det är svårt att 
få en överblick över kostnaden. 
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Hur fördelas it-budgeten mellan  
utveckling och drift/support? 

d i n  o r g a n i s a t i o n  i  s i f f r o r

10

90 %/10 %

Offentlig sektor Privat sektor

80 %/20 %

Fördelning mellan 
drift/support och 

verksamhetsutveckling

70 %/30 %

60 %/40 %

50 %/50 %

Mer än 50 % läggs på 
verksamhetsutveckling

Vet ej

0 % 15 %10 % 25 %5 % 20 %

It-budgetens fördelning liknar tidigare resultat  
i Voister CIO Analytics. Mer än hälften av de 
svarande i undersökningen lägger 70 procent 
eller mer av budgeten på drift och support.  
Skillnaderna mellan offentlig och privat sektor 
är relativt små. En majoritet av CIO:erna vill 
fokusera mer på utveckling och innovation, 
enligt fråga 3 på sidan 7. 

” ... ställa om fokus från drift och 
förvaltning till att också hantera 
utveckling.”

” Företaget genomgår en 
omställning där allt vänds och 
vrids och här gäller det att skapa 
en it-avdelning som möjliggör de 
förändringar som krävs och med 
den snabbhet och flexibilitet som 
krävs.”

“Vilka utmaningar ser du med traditionella it-delar som är processdrivna vs. agil utveckling när det landar i förvaltning?”

Fråga till andra 
it-ledare
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– Jämställdhet börjar med att göra 
teknikutbildningar mer attraktiva för 
kvinnor. Det behövs också arbets-
marknadssatsningar inom tech som är 
riktade mot kvinnor. Annars kommer 
snedrekryteringen bara fortsätta, 
säger Sara Myrén, Head of Digital 
Workplace & Corporate IT på Telenor.

Voister CIO Analytics visar att 
andelen kvinnor på Sveriges it- 
avdelningar har minskat för första 
gången på åtta år. Samtidigt behöver  
branschen rekrytera 70 000 nya 
medarbetare, enligt branschorganisa- 
tionen TechSverige. Det är en svår 
ekvation om halva arbetsmarknaden 
hålls utanför. 

DOLDA HINDER FÖR JÄMSTÄLLDHET
Telenor prioriterar arbetet med 
inkludering och frågor om manligt 
och kvinnligt. Det handlar lika 
mycket om att utveckla den kreativa 
företagskulturen, som att möta sina 
kunder på ett trovärdigt sätt. 

– Vi vill ha en större bredd av ålder, 

ursprung och kön bland våra med- 
arbetare. Sammansättningen här 
måste motsvara den hos våra kunder.

Telenor arbetar också med attityder  
och medvetenhet om dolda hinder 
för jämställdhet. Det finns bland 
annat forskning som visar att kvin-
nor som söker arbete bedöms på vad 
de redan kan, medan män bedöms 
på sin potential, sammanfattar Sara 
Myrén. 

– Vi utbildar alla ledare i fördomsfri 
rekrytering. Det har skapat en större 
förståelse för hur olika förutsättning-
arna är, till exempel är det mycket 
svårare för kvinnor att ta sig in i olika 
positioner inom tech. Många delta-
gare har reagerat med ‘nej, men är det 
så här det ser ut!’. Personligen tycker 
jag det är otroligt bra att få upp de här 
frågorna till ytan. 

ENSAMMA I TOPPEN
Telenors engagemang i jämställdhet  
och mångfald börjar i ledningen. 
I årets SHE index, konsultbolaget 

EY:s index för inkludering, hamnar 
Telenor på plats fem och är det enda 
techföretaget bland topp tio.

En annan förändring i årets under-
sökning gäller attityden till publika 
molntjänster. Fler än tidigare är 
avvaktande, och anger den juridiska 
osäkerheten som främsta skäl. Sara 
Myrén är inte förvånad över den 
här utvecklingen, givet osäkerheten 
kring Schrems II och svårtolkade 
riktlinjer för lagring. 

– Jag förstår att många kommuner 
och myndigheter gör väldigt strikta 
tolkningar av de juridiska förutsätt-
ningarna. Samtidigt är frågan vad 
det finns för alternativa lösningar 
som är svenskt, säkert, modernt och 
användarvänligt? Diskussionen om 
en svensk molnlösning för myndig-
heter är intressant, men frågan om 
vem ska drifta den kommer ta tid att 
lösa, säger Sara Myrén.

Läs mer om Telenor och publika 
molntjänster på www.cio2.se

Många deltagare har 
reagerat med ‘nej, men är 
det så här det ser ut!’.
Sara Myrén, Head of Digital 
Workplace & Corporate IT  
på Telenor. 

I  F O K U S

Telenor utbildar  
i fördomsfri rekrytering 

Samtidigt som andelen kvinnor i it-branschen ser ut att minska, driver Telenor  
ett målmedvetet arbete kring jämställdhet och inkludering. Det handlar lika mycket  
om att utveckla den kreativa företagskulturen, som trovärdiga möten med kunderna.  

Nu ligger företaget i topp på SHE index för inkludering i näringslivet.
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Förra året ville deltagarna från 
offentlig verksamhet fokusera mer 
på strategiska frågor, samverkan 
med verksamheten och framtids- 
planering. I årets Voister CIO  
Analytics har det skett en förflytt-
ning i rätt riktning. Kanske har förra 
årets önskade fokus gett resultat  
på kort tid. 

Inom den offentliga sektorn anger 
33 procent att it-avdelningen agerar 
proaktivt sett till verksamhetens 
behov. Förra året var andelen  
19 procent. Det privata näringslivet 
ser också en positiv förändring. I år 
agerar 38 procent proaktivt, vilket är 

en ökning med fem procentenheter. 
Gemensamt för de som agerar 

proaktivt eller är på väg mot ett mer 
proaktivt arbetssätt är att de vill 
fokusera mer på utveckling av verk-
samheten, innovation och omvärlds-
bevakning (fråga 3 på sidan 7). Detta 
är aktiviteter som gör det möjligt att 
vara en proaktiv resurs för verksam-
heten. 

ATT LYFTA BLICKEN 
Men det är inte bara en positiv 
förflyttning. I år har andelen reaktiva  
it-avdelningar ökat från 19 till 27 
procent för offentlig sektor. För den 

privata sektorn har andelen ökat 
med 6 procentenheter till 17 procent. 
Dessa förändringar kan förklaras 
med utmaningar kring ledarskap 
samt resursbrist. 

Organisationer som agerar reak-
tivt önskar fokusera mer på strategi 
och framtid, vilket är förberedelser 
som krävs för att kunna lyfta blicken. 
Samtidigt behövs rätt it-stöd för att 
kunna se framåt. 

Det osäkra världsläget gör det svårt 
att planera för framtiden. Kanske är 
tröskeln nu ännu högre för att börja 
agera proaktivt – säkerheten måste 
ses över först. 

Offentlig sektor

27 %

17 %

39 %

38 %3 %

33 %1 %

42 %

Nej, men vi är på väg 
mot ett mer proaktivt 

arbetssätt.

Nej, vi agerar mer reaktivt som 
en beställarorganisation när det 
kommer till verksamhetens behov.

Ja, vi tillgodoser 
verksamhetens behov på 
ett proaktivt sätt.

Annat

Privat sektor

” Det handlar inte om it och 
verksamhet längre, vi är alla 
verksamhetsbeslutsfattare, det går hand 
i hand och vi måste hela tiden jobba 
tillsammans.”

16

” Jag har för lite tid för proaktiv dialog med 
verksamheten som det ser ut just nu.”

Voister CIO Analytics 2022
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Övriga verksamheten ser  
på it-avdelningen som en …

Hur mäts och utvärderas  
it-funktionen?

i t - o r g a n i s a t i o n e n s  v a r d a g
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Offentlig sektor

Offentlig sektor

Privat sektor

Privat sektor

Affärsdrivande 
partner

Nödvändig kostnad

Kritisk part för 
effektivisering och 

digitalisering

0 % 20 % 40 % 60 %

Den mäts inte

Hur it bidrar till 
organisationens mål

På tillgänglighet

På budget/
ekonomi

0 % 20 % 30 %10 % 40 % 50 % 60 %

När pandemin förändrade vardagen klev 
Sveriges it-beslutsfattare fram som den möjlig-
görare de flesta organisationer behövde. Det har 
bland annat inneburit ett större förtroende från 
ledning och organisation, enligt First Quarter 
2021 Accenture CIO Outlook. 

Det nya förtroendet syns speciellt inom den  
offentliga sfären. Förra året angav cirka 53 procent  
av beslutsfattarna från kommuner, organisationer  
och myndigheter att it-avdelningen var en kritisk 
part för den övriga verksamheten. I år har den 
andelen ökat till 59 procent.

 
IT-AVDELNINGENS NYA ROLL
Det finns stora skillnader inom den offentliga 
sektorn. I regionerna har 83 procent svarat att 
it-avdelningen har en kritisk betydelse för resten 
av organisationen. För kommunerna är andelen 
knappt 46 procent. Bland kommunerna uppger 
14 procent att it-avdelningen är en affärsdrivande 
partner och det är en ökning sedan förra året. 

” Vi agerar proaktivt, ses som en kritisk part för 
effektivisering och utmaningarna är mer av en 
framåtlutad karaktär. Alla inser att det kommer nya 
behov som behöver tillgodoses.”

De flesta av Sveriges it-avdelningar (66 procent) 
följs upp på budget. Så har det sett ut i de senaste 
årens undersökningar. I år ökar andelen som 
mäts på hur it bidrar till organisationens mål med 
9 procentenheter, till 49 procent. Det gäller både 
offentlig och privat verksamhet. 

Förra året var det fler respondenter som svarade 
att it var en för hög eller till och med onödig  
kostnadspost. Den kategorin har minskat och fler  
it-avdelningar ses som en resurs. 

PROAKTIVA BIDRAR TILL MÅLEN
Betydligt fler än tidigare anger att it-avdelningen 
är en proaktiv part för verksamheten, fråga 11 på 
sidan 16. De som svarat att de agerar proaktivt 
mäts på budget samt på hur it bidrar till organisa-
tionens mål. It-avdelningar som jobbar mer  
reaktivt mäts i högre utsträckning på budget.

“ Idag finns egentligen inga direkta nyckeltal för mätning, 
förutom tillgänglighet. Vilket jag personligen tycker är 
en mindre viktig mätning, eftersom tillgänglighet är 
en självklarhet för min del. Att ha en organisation som 
svarar upp på förväntningarna helt enkelt. Jag vill mätas 
på effektivitet och hur vi bidrar till detta.”
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Efter två år av restriktioner ligger 
digitala möten kvar på första plats som 
den it-lösning med störst potential att 
minska organisationens klimatavtryck. 

För det offentliga Sverige innebar 
digitala möten att koldioxidutsläppen 
från flygresor, bil, buss och tåg mins-
kade med knappt 30 procent mellan 
2020 och 2021. Utsläppen från flyg- 
resor minskade med 85 procent jämfört 
med 2019, enligt Naturvårdsverkets 
rapport Miljöledning i staten 2021. 

ENERGIBESPARINGAR I MOLNET 
Återanvändning och återvinning av 
it-produkter har också en fortsatt 
stor betydelse för hållbarhetsarbetet. 

För enskilda it-avdelningar finns 
fler möjligheter än så att minska 
sitt klimatavtryck, till exempel att 
köpa kompetens och lösningar som 
tjänst. Det finns också 50-procentiga 

energibesparingar i att gå över från 
on-prem till molnlösningar, enligt 
GOCLIMATE The Carbon Footprint 
of Servers (2019).

Ett flertal CIO:er berättar att it- 
avdelningen kommit närmare verk-
samheten under pandemin, visar 
flera frågor i rapporten. Det kanske 
öppnar för it som möjliggörare av ett 
bredare hållbarhetsarbete. 

SAMVERKAN I STÖRRE PERSPEKTIV 
Människan kan fortfarande påverka 
framtidens klimatförändringar. För 
att lyckas behöver regeringar och 
verksamheter helt stoppa utsläppen 
av växthusgaser till 2050, och vara 
halvvägs i mål om åtta år, enligt FN:s 
klimatpanel (IPCC).

It-sektorn globalt står för 3 - 5 
procent av världens utsläpp av växt-
husgaser, men kan adressera de 

övriga 95 procent (Environmental 
Strateg y for the ICT Sector, Finlands 
Kommunikationsdepartement, 
2021, och studien The real climate 
and transformative impact of ICT:  
A critique of estimates, trends, and 
regulations, tidskriften Patterns, 
2021). I Agenda 2030 slår FN fast  
att digital teknik är avgörande för  
att nå hållbarhetsmålen till 2030. 

Industri, byggnader, jordbruk och 
energiproduktion är alla områden 
med mycket stor miljöpåverkan. 
Steg för steg ökar verksamheters 
klimatpositiva handavtryck med 
datadrivna processer, smarta bygg-
nader och städer, samt optimerad 
övervakning av processer. Gruv- 
bolaget Boliden arbetar till exempel 
med IoT- och flödesmätningar för 
att optimera sin energiförbrukning 
(Voister, 2022).

Vilka it-lösningar som ni använder har störst 
potential att minska ert klimatavtryck?

i t - o r g a n i s a t i o n e n s  v a r d a g
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Digitala möten

Offentlig sektor Privat sektor

Återanvändning och 
återvinning av it-utrustning

Högre kravställning på hållbarhet  
i produkter och lösningar

Minskade utskrifter

Automatisering

Processeffektivisering

Molntjänster

Digital brevlåda

Sakernas Internet
(IoT)

Dataanalyser
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Ja
82 %

Tar ni hänsyn till  
hållbarhet i er it- eller  

digitaliseringsstrategi?

Privat och offentlig sektor



Både privat och offentlig sektor 
anger Robotic Process Automation 
(RPA) som den mest använda tekni-
ken (60 procent). Uppsala kommun 
är en av verksamheterna som nytt-
jar RPA och de har idag förmågan 
att starta och hålla igång flera olika 
typer av RPA- och automations-
lösningar. Detta sparar hundratals 
timmar av monotont, men viktigt 
administrativt arbete (Voister, 2022). 

DATADRIVNA BESLUT 
Både privat och offentlig sektor nytt-
jar datadrivna beslut, men privat 

sektor gör det i ännu större utsträck-
ning (54 procent respektive 30 
procent). I praktiken kan det exem-
pelvis handla om att samla organi-
sationens data i ett BI-verktyg som 
underlag för faktabaserade beslut. 

Tekniken för datadrivna beslut är 
avgörande, 63 procent av de CIO:er 
som nyttjar lösningar för datadrivna 
beslut anser att de agerar proaktivt 
sett till verksamhetens behov. Av de 
som agerar reaktivt sett till verksam-
hetens behov är det endast 15 procent 
som nyttjar lösningar för datadrivna 
beslut (fråga 11 på sidan 16). 

KREATIVA VERKTYG 
Kreativa verktyg för distansarbete  
är ett nytt svarsalternativ i årets 
undersökning. Resultatet kan 
sammanlänkas med det stora  
antalet digitala möten som genom-
förts under pandemin. 

Att variera dessa möten och hitta 
fler kreativa inslag är något som 
verkar bli viktigare när allt fler  
organisationer fortsätter utveckla 
sina hybrida arbetsformer. Nu ökar 
behoven av rätt verktyg och förut-
sättningar för effektiva, produktiva 
och säkra möten. 

Vi använder följande tekniker ... 
i t - o r g a n i s a t i o n e n s  v a r d a g
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RPA
(Robotic Process Automation)

Offentlig sektor Privat sektor

Kreativa verktyg för
distansarbete

IoT
(Internet of Things)

Datadrivna beslut

Chattbot/digital assistent

Containers

AI och ML (Bildigenkännning, 
avancerad prognos etc.)

VR/AR

Drönare

Blockkedjor

Digitala tvillingar

3D-printing

5G
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” Effektiva verktyg för 
distansarbete, utbilda 
verksamheten att 
nyttja it hemifrån.”

” Få fart på datadriven 
utveckling.” 



20

Voister CIO Analytics 2022

I årets Voister CIO Analytics är det 
tydligt att Sveriges it-avdelningar i 
mycket högre grad än tidigare är en 
proaktiv part för sin verksamhet. För 
Länsförsäkringar är förklaringen ett 
alltmer agilt utvecklingsarbete. 

– It har gått från att vara en leve-
rantör till ett önskat datum, till att 
vara en proaktiv samarbetspartner 
från start. Det agila utvecklings-
tempot med småleveranser driver 
den här förändringen. Nära samar-
beten gör det lättare att, vid behov, 
backa, göra om, och göra rätt. Det 
är både kreativt och kostnadseffek-
tivt för alla inblandade, säger Håkan 
Olander, it-chef på LF Affärsservice 
Sydost.

UTBILDNING ÖKAR SÄKERHETEN
Länsförsäkringar var it-säkerhets-
mässigt redo för pandemin med sin 
befintliga 24/7-beredskap. Men med 
vårvinterns geopolitiska förändringar  
kom nya utmaningar. 

– Situationen i Ukraina innebär 
andra och mer sofistikerade hot, 

som ställer delvis nya krav på vår 
beredskap. Här är medvetenhet och 
utbildning helt avgörande. Därför 
har vi minskat intervallerna för 
säkerhetsutbildningar, vi har lagt till 
fler infallsvinklar och scenarier, gör 
fler tester med falska mail, och har 
lagt till en funktion för att anmäla 
misstänka angreppsförsök, säger 
han och fortsätter: 

– Vi ser tydliga förändringar som 
resultat av insatserna. Våra medar-
betare är mer säkerhetsmedvetna, 
och det märks bland annat på att en 
mycket liten andel behöver göra om 
utbildningarna. Nu planerar vi ytter-
ligare insatser, bland annat krävs 
mer utbildning om medias roll med 
frågor som ́ är den här informationen  
faktagranskad?´

STÄLLA OM FÖRVALTNINGS- 
PORTFÖLJEN
Publika molntjänster är ett annat 
område med bäring på it-säkerhet. 
Undersökningen visar att fler än 
tidigare är avvaktande, och det beror 

främst på de juridiska utmaningarna 
kring utkontraktering. 

– Det är mycket svårt att få full 
kontroll som köpare av publika 
molntjänster. Vi måste alltid förhålla 
oss till risken att tredje part får 
access. Det innebär bland annat att 
vi gör noggranna analyser och avväg-
ningar mellan risk och konsekvens, 
och försöker självklart stänga alla 
dörrar i den teknik som vi utnyttjar.

Håkan Olander ser fram emot att 
kunna sätta de legala bitarna på plats 
för att i högre grad integrera molnlös-
ningar i Länsförsäkringars leverans- 
modeller. Bland annat för att öka 
takten i avvecklingen av gamla system. 

– Den stora biten är att titta på hur 
vi ställer om förvaltningsportföljen  
till ny teknik och nya förmågor. 
Tjänstemässigt handlar det om att 
kunna leverera tekniskt innovativa 
lösningar med mänsklig kompetens 
bakom. Målet med allt vi gör är att 
fortsätta möta kunden där kunden 
finns och vill bli bemött, säger 
Håkan Olander. 

Tjänstemässigt handlar det 
om att kunna leverera tekniskt 
innovativa lösningar med 
mänsklig kompetens bakom.  
Håkan Olander, it-chef  
på LF Affärsservice Sydost.

I  F O K U S

Agila Länsförsäkringar  
ökar utvecklingstakten 

Sveriges it-avdelningar har fått en mer proaktiv roll under de senaste åren. Hos Länsförsäkringar  
drivs förändringen mer av det agila utvecklingsarbetet, än av nya krav från verksamheten i skuggan  

av pandemin. För att ytterligare öka utvecklingstempot behöver de juridiska frågetecknen om  
publika molntjänster rätas ut. Allt för att komma ännu närmare kunden där kunden finns. 
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It-organisationens utmaningar
p l a n e r a  f ö r  f r a m t i d e n
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Säkerheten och pandemin var de största 
utmaningarna under föregående år. När 
CIO:erna blickar framåt är utmaningarna kring 
säkerhet, och då speciellt cybersäkerhet, ännu 
mer i fokus. Det gäller både offentlig sektor  
(28 procent) och privat sektor (31 procent). 

Fokus på säkerhet återspeglas också i ökade 
investeringar i tekniken (fråga 20, 21 på sidorna 
25, 26), kluvenhet i molnfrågan (fråga 19 på 
sidan 24), samt efterfrågan på it-arkitekter och 
säkerhetsexperter (fråga 18 på sidan 23). 

KOMPETENSBRIST OCH KOMPONENTBRIST 
Några andra utmaningar som hänger kvar sedan 
förra året är försenade it-leveranser till följd av 
komponentbrist och leveransproblem, samt 
kompetensförsörjning. Det senare är ett område 
som omfattar såväl rekrytering och personalut-
veckling, som möjligheterna att förbli en resurs för 
organisationens utveckling. 

BLANDADE FÖRVÄNTNINGAR 
Förändrade arbetssätt, teknisk skuld, rollen som 
digitaliseringspartner och byte att datacenter är 
några andra utmaningar som väntar CIO:erna. 
Variationen säger en hel del om mångfalden av 
krav och förväntningar som de flesta it-ledare 
och it-avdelningar hanterar i sitt dagliga arbete. 

Med detta i åtanke är det inte konstigt att 
mod, lyhördhet och verksamhetsförståelse 
rankas som viktiga egenskaper för en it-besluts-
fattare (fråga 1 på sidan 5). 

Privat sektorOffentlig sektor

Säkerhet

Säkerhet

Molnfrågan

Kompetens

Digitalisering

Digitalisering

Leverans

Rekrytering

Resurser

” Rekrytering, vi tappade en del 
duktiga medarbetare. Att få dem 
som är kvar att förstå den nya 
tågordningen som behövs för att 
möta nya sätt att arbeta och möta 
verksamheten.” 

” Att balansera säkerheten 
gentemot ökat behov av 
informationstillgång på ett 
ännu mer tillgängligt sätt för 
slutanvändarna. Snabbare 
implementering och utrullning av 
it-lösningar till verksamhet och 
slutanvändare.” 

” It-säkerhet kopplat till 
händelserna i omvärlden just nu.” 

” Ladda om efter pandemin. 
Folk är ganska trötta efter att 
ha jobbat hårt under två år på 
distans.” 

” Bibehålla kvalité på leveranser 
efter flertalet steg mot molnet 
som kräver kompetenshöjande 
insatser. Fortsatta utmaningar 
med hårdvara.” 

” Det är en utmaning att bli 
mer professionell och arbeta 
tydligare med ”projekt/agilitet” 
och förvaltning, samt vara den 
partnern som verksamheten 
behöver.”
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Vad ser du som möjliga framgångsfaktorer 
för att it-organisationen ska lyckas med sina 

prioriteringar för att stötta verksamhetens mål?

p l a n e r a  f ö r  f r a m t i d e n
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Samverkan med verksamheten
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Att hålla sig uppdaterad kring 
ny teknik och nya möjligheter

Talanger för högpresterande 
it-organisation

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Samverkan är den enskild största 
framgångsfaktorn inom alla sekto-
rer. Det är enligt CIO:erna upp till 
fyra gånger viktigare än ledarskap, 
omvärldsbevakning och talangrekry-
tering. 

VIKTEN AV SAMVERKAN 
Många verksamheter har säkert 
förstått vikten av samverkan efter 
att ha verkat på distans under de 
senaste åren. För att lyckas med 
kommande utmaningar inom säker-
het är det naturligt att både samver-

kan och förtroende lyfts upp som 
viktiga framgångsfaktorer. 

När dessa utmaningar kopplas 
samman med de viktigaste egenska-
perna för en it-beslutsfattare,  
det vill säga mod, lyhördhet och  
verksamhetsförståelse (fråga 1  
på sidan 5), blir sambanden ännu 
tydligare. Ömsesidigt förtroende 
mellan olika delar av verksamheten 
är en nyckel till att skapa verklig 
nytta. 

För Länsförsäkringar är ökad 
samverkan med organisationen en 

förutsättning för ett agilt utveck-
lingsarbete, läs mer på sidan 20. 

EN FRÅGA OM FÖRTROENDE 
Inom privat sektor har det skett fler 
förändringar i denna frågeställning. 
Betydelsen av stark kultur och ledar-
skap har minskat från 56 procent 
till 37 procent, medan verksamhet-
ens förtroende har fått en viktigare 
roll (från 44 procent till 57 procent). 
Förändringen är betydande med 
tanke på att detta är en av undersök-
ningens flervalsfrågor.

“ Varför gör vi inte mer 
tillsammans, på riktigt, 
inom Sveriges 290 
kommuner? Låt oss utreda, 
eller ännu hellre testa, 
de juridiska ramarna och 
lära oss hur vi kan hitta 
lösningar tillsammans.” 
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Brist på kompetens är en utmaning  
för alla branscher i hela Sverige. 
I mars 2022 hade antalet vakanta 
tjänster nått en ny toppnivå. Då hade 
Stockholm den största arbetskrafts-
bristen av alla regioner. Av totalt  
45 021 vakanser i Stockholm fanns 
8 826 inom it-branschen och 7 180 
bland företag som levererar kvali-
ficerade företagstjänster, enligt 
Stockholms Handelskammare som 
analyserat data från SCB. 

För många CIO:er är kompetens-
försörjning ett område som blir  
alltmer krävande. I årets Voister  
CIO Analytics är arkitekter, säker-

hetsexperter och projektledare  
de kompetenser som de flesta 
it-verksamheter saknar eller  
behöver mer av. Så såg läget ut  
även i förra årets rapport. Behovet  
av fler kompetenser är mest märk-
bart inom privat sektor. 

REDO FÖR UTVECKLING 
Efterfrågan på projektledare har  
ökat med hela 17 procentenheter, 
från 24 procent till 41 procent.  
Behovet av it-tekniker har också 
ökat, från 24 procent till 39 procent. 

Störst efterfrågan på projektledare 
finns inom de privata verksamheter 

som agerar proaktivt, eller är på väg 
att bli proaktiva (fråga 11 på sidan 
16). Det skulle kunna förklaras av ett 
ökat behov av struktur kopplat till 
delvis nya arbetssätt och kommande 
förändringsresor. 

Inom den offentliga sektorn har 
efterfrågan på innovationsledare 
ökat (från 15 procent till 25 procent), 
vilket även det skulle kunna förklaras 
av framtida utvecklingsprojekt. 

I jakten på kompetens är det 
viktigt att inte bli hemmablind.  
För NVK Fagersta är aktiv personal- 
utveckling en del av det dagliga  
arbetet, läs mer på sidan 9.

Vilka kompetenser har din it-verksamhet  
behov av under kommande 12 månader? 

p l a n e r a  f ö r  f r a m t i d e n
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Arkitekter

Offentlig sektor Privat sektor

Säkerhetsexperter

Projektledare

It-tekniker

Integrationsexperter

Systemutvecklare

Cloudexperter

Verksamhetsutvecklare

* Inom exempelvis AI eller BI. 
** Inom exempelvis AI, AR eller BI.

Datascientist*

Teknikspecialist**

Innovationsledare

Hållbarhetsspecialist

0 % 20 % 40 % 60 %

” Som vi alla vet står vi inför en kraftfull 
arbetstagarbrist. Inom alla verksamheter 
behöver vi effektivisera så att vi kan låta 
händerna vara där de gör mest nytta.”
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Vilken är din organisations nuvarande inställning
till ert nyttjande av publika molntjänster?

p l a n e r a  f ö r  f r a m t i d e n
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Offentlig sektor Offentlig sektorPrivat sektor Privat sektor

Vad är ert största hinder till att nyttja molntjänster?

Juridisk 
osäkerhet

Tillgänglighet

Skalbarhet

Fokusera mindre
på teknik

Ökad säkerhet

Innovation

Ekonomi

Annat

Avsaknad av 
strategi

Kompetens-
brist

Avsaknad av
drivkraft

Annat

Vilken är er främsta drivkraft till att nyttja molntjänster?

Attityden till det publika molnet 
har förändrats. Fler har tagit ställ-
ning och fler än tidigare är restrik-
tiva. I den privata sektorn är 85 
procent positiva, medan 15 procent 
är mer avvaktande. Inom offentlig 
verksamhet är andelen positiva 40 
procent, medan 60 procent är mer 
restriktiva.

Den offentliga sektorn anger ökad 
säkerhet och tillgänglighet som de 
största fördelarna med publika moln. 
Skalbarhet och tillgänglighet är de 
största fördelarna med publika moln 
enligt den privata sektorn. 

JURIDISK OSÄKERHET HINDER 
I stort sett alla svarande anger 

juridisk osäkerhet som det största 
hindret för fortsatt utveckling. 
Slutbetänkandet från regeringens 
it-driftutredning, som bland annat 
skulle ge tydliga förutsättningar för 
utkontraktering till privata leveran-
törer, verkar inte fått något större 
genomslag ännu bland kommuner 
och regioner.

Offentlig sektor

22 %

3 %

14 %

46 %

27 % 13 %

39 %

Privat sektor

24 %

3 % 9 %

(1) Restriktivt inställd Positivt inställd (5)

80 %60 % 30 %40 %20 % 20 %10 %0 % 0 %

De respondenter som har en positiv attityd till  
publika molntjänster (skala 4 - 5), anger i denna bild  

vad deras främsta drivkraft är för att nyttja  
publika molntjänster. De respondenter som är mer avvaktande  

(skala 1 - 3) anger vad de ser som främsta hinder.
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Trots de stora behoven av säkerhetsexperter  
(fråga 18 på sidan 23), och att fler CIO:er än 
tidigare nämner vikten av säkerhetsutbildade 
medarbetare, görs de främsta säkerhetsinveste-
ringarna i teknik. 

Efter ett par år där lösningar för säkert 
distansarbete varit prioriterat anas en föränd-
ring. Nu är cybersäkerhet överst på agendan, 
vilket bland annat märks i den ökade bered- 
skapen för it-attacker i fråga 21 på sidan 26. 

Investeringar inom säkerhet  
sker främst inom ...

p l a n e r a  f ö r  f r a m t i d e n
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Har ni eller planerar ni att förändra  
er beredskap inför it-attacker?

p l a n e r a  f ö r  f r a m t i d e n
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Offentlig sektor

10 %

1 % 54 %

36 %

37 %

Privat sektor

54 %

8 %

Något minskad

Oförändrad Något ökad Ökad

Säpo och Myndigheten för samhällsskydd  
och beredskap (MSB) uppmanar verksamheter 
att stärka sitt säkerhetsarbete (Voister, 2022). 
Det har årets respondenter tagit fasta på. Hela  
91 procent har utvecklat sin beredskap som en 
del av säkerhetsarbetet. 

I Voister CIO Analytics 
har it-beslutsfattare från 

alla branscher kunnat 
ställa frågor till varandra. 

En stor del av dem handlar 
om säkerhet, från utma-

ningar kring regelverk  
till den bästa strategin  
för informations- och 
cybersäkerhet. Här är 

några exempel:

Många frågor om säkerhet
Vad ser ni som den effektivaste  

insatsen för att förbättra  
it-säkerheten?

Hur hanterar ni Informations- och  
cybersäkerhet?

Hur förbereder ni er för it-avbrott?

Är ni förberedda för en samhällskris,  
exempelvis cyberattack eller  

antagonistisk påverkan?

Vad är en optimal nivå  
i it-säkerhets frågor?

Hur tacklar ni GDPR?

26



– Idag finns en ny medvetenhet 
kring cybersäkerhet. Rysslands 
agerande i Ukraina och den senaste 
tidens attacker mot svenska företag 
och förvaltningar har öppnat allas 
ögon för att detta är på riktigt och 
viktigt. Det gäller både samhället 
i stort och hos våra medarbetare, 
säger Eva Bjurling, it-chef i Borlänge 
kommun.

Säkerhet är ett av de områden som 
CIO:erna i Voister CIO Analytics 
vill fokusera mest på under året som 
kommer. Det innebär bland annat 
att fler investerar mer i sin cyberbe-
redskap. 

SCHREMS II EN BEKRÄFTELSE
Borlänge kommun följer ISO 27001 
och har arbetat målmedvetet med 
informations-, it- och cybersäkerhet 
i mer än tio år. Kommunen ska leve-
rera nytta till Borlängeborna och det 
uppdraget styr alla beslut och inves-
teringar, sammanfattar Eva Bjurling. 

– Nu är det flera år sedan vi gjorde 
bedömningen att publika moln-
plattformar inte är juridiskt hållbart 

för oss som myndighet. När sedan 
Schrems II-domen kom var det en 
bekräftelse för oss. De verktyg vi har 
fungerar bra för vårt uppdrag och vi 
har valt att behålla samhällskritisk 
data och reservkraft on-prem.

Kommunen tar också experthjälp för 
sina kontinuerliga säkerhetsanalyser.

– Vi jobbar med säkerhet på längden, 
bredden och tvären, och låter regel-
bundet externa experter ta tempen 
på vår miljö. De reviderar område för 
område, till exempel lagring, virtua-
lisering, och e-post, så att allt är rätt 
konfigurerat och att bakdörrar är 
stängda. Det är en stor trygghet att få 
andras ögon på våra lösningar.

BROAR FÖR IDÉ OCH GENOMFÖRANDE
Voister CIO Analytics visar att fler  
it-avdelningar än tidigare är en  
proaktiv part i digitaliseringsarbetet  
för sin verksamhet. 

– En välkommen pandemieffekt  
som behöver förvaltas är att vi 
tvingades att vänja oss med digitala 
arbetssätt i en hastighet som varit 
svår att uppnå annars. 

Eva Bjurling och hennes drygt  
50 kollegor på it jobbar med örat nära 
marken för att snabbt kunna omsätta 
idéer till lösningar. 

– Det är viktigt att initiativet  
ligger hos organisationen, och 
möjliggörandet ligger hos oss.  
Det finns en it-strateg i varje sektor 
som fångar upp behoven och funge-
rar som bro till oss. Vår verksamhet 
fungerar som en röd tråd för digi-
talisering, med all kompetens från 
projektledning och systemutveck-
ling till drift.

Frågor om kompetens och rekry- 
tering är en utmaning för Eva Bjurling  
som för de flesta andra it-chefer.  
I Borlänge finns flera stora arbets- 
givare och konkurrens är hård.

– En kommun kan till exempel 
inte erbjuda lika höga löner som ett 
stort, privat företag. Istället arbetar 
vi mycket med att erbjuda god stäm-
ning, bra kultur och utvecklande 
arbetsuppgifter. Men det är ingen 
tvekan om att kompetenssäkring  
är fortsatt en stor utmaning för hela 
branschen, säger Eva Bjurling. 
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Säkerhet på bredden och 
tvären i Borlänge

Säkerhet anges som en av de största utmaningarna i Voister CIO Analytics.  
Det handlar både om att lösa gamla säkerhetsskulder och utveckla god beredskap mot ett 

växande cyberhot. Borlänge kommun driver sedan länge att proaktivt säkerhetsarbete, 
där återkommande säkerhetsanalyser av externa experter ger extra trygghet.

Vi jobbar med säkerhet på 
längden, bredden och tvären, 
och låter regelbundet externa 
experter ta tempen på vår miljö.
Eva Bjurling, it-chef  
i Borlänge kommun.
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