
It-chefens omöjliga 
uppdrag
GLOBALCONNECT I SAMARBETE MED KANTAR SIFO



It-chefens omöjliga 
uppdrag
Det är synd om it-cheferna. En komplex, hotfull omvärld 
höjer kraven på it-säkerhet hela tiden. Drygt två års 
pandemi har gjort hemarbete till en självklarhet, vilket 
ställer ännu högre krav på verksamheten. Samtidigt 
krymper många av bolagens it-budgetar och kunskapen 
om it-frågor inom ledningsgrupperna är i många fall 
bristfällig. 

Över allting svävar molnet, som ska ta oss in i fram-
tiden. Men förberedelserna för molnflytten är i bästa 
fall halvbra, i sämsta fall obefintliga. Det riskerar att bli 
ett mörkt moln i stället för den befriare det är tänkt att 
vara. Utveckling och översyn av befintliga lösningar får 
stå tillbaka för bränder som hela tiden måste släckas. 

It-cheferna sliter med frågor som de flesta andra i 
organisationen inte förstår och de gör det ofta med en 
budget som inte räcker. De jobbar mer än de ska, sover 
dåligt och låter jobbet gå ut över sitt privatliv. Ingen 
berömmer dem när tekniken fungerar, alla klagar när 
något går fel. De är kontorens obesjungna hjältar. 

Vi vill att it-cheferna ska veta att vi ser deras strävan 
och eviga slit – och att vi står bakom dem. Därför vände 
vi oss till it-cheferna själva. 

I den här undersökningen, som vi gjort i samarbete med 
Kantar Sifo, har trehundra it-chefer, CTO:s och andra 
med snarlika ansvarsområden svarat på ett flertal frå-
gor. Frågorna har handlat om arbetssituation, budget, 
säkerhetshot och hur de uppfattar it-kompetensen hos 
ledningen. Men vi har också frågat om mer personliga 
saker: Sover du gott om nätterna? Går jobbet ut över 
ditt vardagsliv? Blir du en sämre partner eller förälder 
på grund av ditt jobb? 

Naturligtvis finns det inga entydiga svar. Men en tydlig 
lärdom är att it-cheferna påfallande ofta känner stress, 
sover dåligt och kämpar med krympande it-budgetar. 
Många upplever också att förståelsen för vad de gör är 
låg inom den övriga organisationen – både i ledning och 
på annat håll. 

Förhoppningsvis kan vår undersökning hjälpa it-chefen 
att lyfta diskussionen om orimliga krav och förväntning-
ar. Vi hoppas att fler än de redan insatta läser och tar 
del av resultaten. Det behövs för att lyfta it-
kompetensen i vår samtid. 

Henrik Hammarström
Head of B2B GlobalConnect Sverige
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It-chefens omöjliga uppdrag är en kvalitativ undersök-
ning gjord av Kantar Sifo på uppdrag av GlobalConnect. 
I undersökningen har 300 it-chefer intervjuats med föl-
jande uppdelning: 

•  Jobbar du inom Privat eller Offentlig sektor?
•  Sitter du i ledningsgruppen?
•  Jobbar du på bolag med 100-199 anställda eller fler än 
200 anställda?

I rapporten redovisas generellt gruppen Alla vilket syftar 
på samtliga respondenter. I vissa fall redovisas Privat 
eller Offentlig vilket då syftar på alla respondenter som 
jobbar inom privat sektor eller offentlig sektor. I rappor-
ten hänvisas även till 100-199 eller +200 vilket syftar på 
alla respondenter som jobbar inom i organisationer med 
100-199 respektive fler än 200 anställda.
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Dessa kombineras i vissa fall där t.ex. Privat 100-
199 syftar på it-chefer som jobbar inom privat 
sektor i bolag med 100-199 anställda. 

Undersökningen består i huvudsak av en rad 
påståenden som it-cheferna har fått svara på med 
alternativen: Instämmer inte alls, Instämmer inte 
helt, Varken eller, Instämmer delvis, Instämmer 
helt, Vet ej. Undersökningen baseras på telefonin-
tervjuer utförda mellan 21 februari-5 mars 2022.

När det i rapporten hänvisas till att en viss procent 
av it-cheferna instämmer i ett visst påstående har vi 
slagit ihop svaren för Instämmer helt och Instäm-
mer delvis.

Om GlobalConnect Sverige
GlobalConnect levererar tjänster inom digital infrastruktur och datakommunikation. Koncernen har några av 
Sveriges mest krävande och samhällsviktiga företag som kunder samtidigt som man bygger ut fibernät till hushåll 
under varumärket IP-Only. GlobalConnect har branschens högsta kundnöjdhet på svenska företagsmarknaden och 
är med 3,1 miljarder kronor den som investerar mest av alla i den svenska bredbandsutbyggnaden enligt senaste 
rapporten från Post- och telestyrelsen.

GlobalConnect är en växande nordeuropeisk koncern med en egen digital infrastruktur bestående av över 100 000 
kilometer fibernät och 33 000 kvadratmeter datacenter i Danmark, Norge, Sverige, Tyskland och Finland. I Sverige 
har koncernen cirka 700 medarbetare, 3 300 företagskunder och dess fibernät levererar snabbt bredband till över
en miljon svenskar.

I samarbete med
Kantar Sifo
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Hur mår it-chefen?
Att kunna koppla bort jobbet på kvällar och helger, få 
en god natts sömn och inte stressa i sin vardag – det är 
väl inte för mycket begärt? Nej, det ska det inte vara 
men våra it-chefer lever tyvärr i en tuff verklighet.

Inte helt oväntat är stressen högst påtaglig i deras 
arbetsliv. Hela 44 procent känner stress på jobbet och 
värst är det bland it-chefer som inte sitter i lednings-
gruppen (48 procent).

Stressen påverkar så klart balansen mellan jobb och 
privatliv. 33 procent av de tillfrågade menar att situatio-
nen på jobbet går ut över deras privatliv och 60 procent 

har svårt att släppa tankarna på jobbet hemma. Och så 
många som var femte it-chef på mindre företag uppger 
att de blivit en sämre partner eller förälder på grund av 
jobbet.
 
Flera sliter även med sömnen. Var femte uppger att 
de sover sämre på grund av jobbet, vilket är illa nog. 
Än värre är det att 27 procent som inte sitter med i 
ledningsgruppen har sömnproblem. Det mönstret går 
igen: It-chefer som inte sitter i ledningsgruppen, verkar 
generellt sett må sämre. 
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60 procent har svårt att släppa 
tankarna på jobbet hemma
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Situationen på jobbet 
påverkar mitt privatliv

33% 40%

Medarbetarna på it-avdelningen 
känner ofta stress över arbetet

44% 48%

Min sömn påverkas negativt

21% 27%
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Alla: 33%    instämmer
Alla bolag 100-199 anställda: 40% instämmer

Alla: 21%   
It-chefer som inte sitter i ledningsgruppen:  

27% instämmer

Alla: 44% instämmer
48% av it-cheferna som inte sitter i ledningsgruppen känner sig stressade
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Hela 44 procent av de tillfrågade it-cheferna känner 
alltså stress på jobbet men vad är det som driver käns-
lan? Vilka enskilda faktorer i en it-chefens arbetsvardag 
skapar denna otillräcklighet? 

I undersökningen har vi kartlagt 22 utmaningar som 
it-chefen kan uppleva. Vi har tittat dels på hur vanliga 
dessa utmaningar är, dels vilka som skapar stress. Ana-
lysen pekar ut flera tydliga stressfaktorer.

Bristande säkerhet
Elva procent av it-cheferna uppger att man har affärs- 
eller verksamhetskritisk data som inte är lagrad på ett 
säkert sätt. Siffran kan vi första anblick verka låg men 
varje procent är en procent för mycket när det handlar 
om affärskritisk data. Denna utmaning är den som i 
högst utsträckning driver stress hos it-cheferna. 

Vanligare (15 procent) men inte fullt ut lika stressfram-
kallande är en mer allmän upplevelse av bristande 
säkerhet, t.ex. i form av brandväggar, intrångsskydd, 
virusskydd mm. Tre fjärdedelar av de intervjuade it-che-
ferna oroar sig för att inom en nära framtid drabbas av 
en it-attack eller ett it-haveri som påverkar verksam-
heten.

Daterade lösningar
Att nedgång i nätåtkomst framkallar stress säger sig 
självt. I vår undersökning rapporterar 13 procent av 
it-cheferna återkommande störningar i nätåtkomst och 
detta är den utmaning som skapar näst mest stress. 

Lägg till att var fjärde it-chef jobbar i en miljö där 
it-lösningar och nätverk inte upplevs vara framtidssäk-
rade. Av våra 22 analyserade utmaningar hamnar denna 
utmaning på delad tredjeplats när kommer till att skapa 
stress. 

Lika vanligt är rapporter om återkommande brist på da-
takapacitet, även detta en utmaning som driver stress i 
hög grad. Ännu vanligare (14 procent) är problem med 
central infrastruktur såsom lagringsnätverk, servrar och 
switchar. Även detta skapar stress, om än inte i samma 
grad som svag nätåtkomst eller brist på datakapacitet.

Fel förutsättningar
Fyra av tio it-chefer upplever att budgeten inte är rimlig 
i förhållande till vad man förväntas åstadkomma och var 
tredje it-chef anger att man rent allmänt inte har rätt 
förutsättningar att lösa uppdraget. Båda dessa problem 
tillhör de som i hög utsträckning driver stress.

Bristande säkerhet
stressar mest

Brist på 
datakapacitet 

Störningar 
i nätåtkomst 

Affärskritisk data 
ej säkrad 

Ingen plan för 
överflyttning till molnet 

Låg 
budget 

It-lösningarna ej 
framtidssäkrade 
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It-chefen jobbar bort 
semestern
När pandemin drog över världen år 2020 förändrades 
vårt sätt att arbeta, över en natt. Hemarbete blev det 
nya normala, till vissas förtjusning och andras fasa. 
Den som skulle se till att det blev möjligt var just it-
chefen. Total flexibilitet skulle kombineras med pålit-
lighet och säkerhet, samtidigt som de skulle leda på 
distans. Återigen en ekvation som är svår att få ihop: 
på större privata företag uppger 46 procent att pande-
min gjort det svårare att leda. 

Det är nog ingen slump att it-chefer på privata företag 
arbetar mer 250 timmar övertid per år. 

Det motsvarar sex hela arbetsveckor, det vill säga en hel 
sommarledighet. Det är häpnadsväckande siffror och 
något som behöver åtgärdas. Vår undersökning visar att 
det framförallt är störningar i nät och bristande resurser 
för att drifta inhouse, som driver övertid bland privata 
it-chefer. 

Får it-chefen lön för mödan då? Nja, nästan en fjärdedel 
är missnöjda med sin lön och speciellt de som jobbar 
inom offentlig sektor och inte sitter i ledningsgruppen.
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Övertid under en typisk vecka

250 

Timmar övertid per år

IT-CHEFENS OMÖJLIGA UPPDRAG

Alla: 42% jobbar minst en timme över varje dag

42%

It-chefer i privata bolag
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Pandemin har gjort det svårare att 
leda min avdelning

Alla: 35%
Privatanställda 200+: 46%

35% 46%

Jag är inte nöjd med min
lön och förmåner

Alla: 23% instämmer 
Offentligt anställda: 28% 

It-chefer som inte sitter i ledningsgruppen: 32%

23%
28%

32%
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”Vi vet att många it-chefer jobbar i en tuff miljö med hårda krav på 
service och jour. Men att så många så många känner stress på jobbet 
och dessutom upplever att jobbet går ut över deras privatliv, är i sig 

alarmerande. Dessutom är vi överraskade över de 250 timmar övertid 
som it-chefer inom privat sektor jobbar enligt vår undersökning. Det 

betyder ju i grunden att de inte har några semester.”
 

Regina Donato Dahlström, CEO GlobalConnect Sverige



Vi är beroende av specifika individer för att kunna drifta vår nätverkslösning 

Ledningsgruppens it-kompetens är inte tillräcklig mot hur strategiskt viktig it är idag

Medarbetarna har inte tillräcklig förståelse för vad it-avdelningen gör

Vi lägger mer tid på att släcka bränder än att utveckla våra lösningar

It-avdelningen har inte en rimlig budget i förhållande till vad vi ska åstadkomma

Ofta problem kopplat till it/it-säkerhet - svårt att hantera med befintliga resurser 

Våra leverantörer åtgärdar inte problem tillräckligt snabbt

It-avdelningen är inte representerade i företagets ledningsgrupp

Vi har inte resurserna för att drifta vår nätverkslösning inhouse

Resterande organisation har orimliga krav på it

It-avdelningen har inte rätt förutsättningar för att lösa uppdraget

Vi har ingen utarbetad plan för hur vi förflyttar oss till molnet

Våra leverantörer ger inte tillräckligt bra support

Jag upplever inte att våra it-lösningar och nätverk är framtidssäkrade

Det finns en tendens till att minska budgeten för it år för år

Vi har alltför ofta problem med lokala verksamhetssystem och applikationer

Vi har problem p.g.a. brister i säkerhet, t.ex. brandväggar, intrångsskydd, virusskydd mm.

Vi har alltför ofta problem med molnbaserade verksamhetssystem och applikationer

Ofta problem med central infrastruktur som lagringsnätverk servrar, switchar etc.

Vi har alltför ofta störningar i nätåtkomst

Vi har ofta brist på datakapacitet

Vi har affärskritisk data som inte är säkert lagrad
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66%

63%

57%

44%

40%

39%

38%

36%

35%

35%

32%

32%

29%

27%

25%

20%

16%

15%

15%

13%

13%

12%

It-chefens svåraste
utmaningar

Nu vet vi att it-chefen jobbar massor av övertid, i flera fall har för låg budget sett till förväntningar, sover dåligt om 
nätterna och att bristande säkerhet och daterade lösningar skapar stor stress i vardagen. Men hur ser det ut för de 
specifika verksamhetsdelarna? Vilka är it-chefens tuffaste utmaningar? Vi har samlat dem här nedan och kommer 
på följande sidor dyka ned mer i dem.
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Ledningen saknar
it-kompetens
It och digitala lösningar är en självklarhet. Mejl, affärs-
system, publiceringsverktyg, intranät och allt som till-
hör en modern verksamhet ska bara fungera. Det är lika 
grundläggande som spisen i ett restaurangkök, bilen för 
en taxichaufför eller frysdisken för en ICA-handlare. 

Trots det, eller kanske just därför, uppger fyra av tio 
it-chefer att budgeten inte är rimlig i förhållande till vad 
som förväntas. Och en fjärdedel tycker det finns en ten-
dens till att budgeten minskar varje år. Vi har alltså en 
situation när it-kraven ökar då allt fler jobbar på distans, 
det interna databehovet accelererar och hoten utifrån 
blir större. Att då uppleva att budgeten inte följer med 
kraven utan i många fall till och med minskar, är med 
frustrerande. Och när det gäller förståelsen för it-che-
fens situation bland övriga chefer är den bristfällig.

Hela 60 procent upplever att ledningsgruppens it-
kompetens är otillräcklig. Med andra ord: företagsled-
ningarna kan för lite om it och tar för givet att det ska 
fungera. Om det dessutom inte finns någon it-chef i 
ledningsgruppen, är det inte svårt att förstå varför 34 
procent tycker att övriga anställda har orimliga förvänt-
ningar på it-avdelningen.

Vi kan se ledningsgruppsmötet framför oss, hur en 
HR-chef eller en CRM Manager kräver att it-systemen 
ska uppfylla just deras krav och behov – utan att ha 
en aning om vad det innebär. Kanske är det it-chefens 
uppgift att vara just en problemlösare men är det verkli-
gen rätt att de känner sig missförstådda och osedda av 
övriga i bolaget?
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Medarbetarna har inte tillräcklig
förståelse för vad it-avdelningen gör

56%

Ledningsgruppens it-kompetens
är inte tillräcklig med tanke på
hur strategiskt viktig it är idag

61%
67%

Alla: Hela 56% instämmer på något sätt Alla: 61% instämmer
Privat sektor +200: instämmer 67%



GLOBALCONNECT I SAMARBETE MED KANTAR SIFO

IT-CHEFENS OMÖJLIGA UPPDRAG

It-avdelningen har inte en rimlig  budget i 
förhållande till vad vi  förväntas åstadkomma

Alla: 38%
Offentlig sektor: 44% varav hela 19% instämmer helt

38%

Det finns en tendens till att minska 
budgeten för it år för år

Alla: 23% instämmer

23%

Resterande organisation har 
orimliga krav på it

34%

Alla: 34% instämmer

44%
19%





Stor oro för it-attacker
I samma sekund som ett företag utsätts för någon sorts 
it-attack, faller allas ögon på it-chefen. Hur kunde du 
låta det här hända? Varför har vi inte ett bättre skydd? 

Över hälften av de tillfrågade uppger att deras företag 
har utsatts för någon form av it-attack de senaste två 
åren. Åtta av tio är oroliga för att det ska hända. Med 
allt som händer i världen just nu är det ingen lång-
sökt gissning att den siffran kommer att öka. Och om 
attacken eller incidenten väl inträffar är det få it-chefer 
som vet att de har tillfredsställande försäkringar för att 
skydda verksamheten. 

Hela 62 procent vet inte eller är osäkra på om de har 
en försäkring som täcker, ytterligare ett orosmoment i 
it-chefens vardag.

I över sextio procent av fallen uppger it-cheferna att 
man är beroende av specifika individer för att drifta 
nätverkslösningen. Om Olle, Nadia och Roffe blir sjuka 
samtidigt, kan alltså hela systemet krascha. Dessutom 
menar 31 procent av alla it-chefer att de inte har resur-
serna att drifta sin nätverkslösning internt och bland 
privatanställda är andelen hela 41 procent. 
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Oro för it-attack eller it-haveri

76%

Alla it-chefer



+

17

GLOBALCONNECT I SAMARBETE MED KANTAR SIFO

IT-CHEFENS OMÖJLIGA UPPDRAG

”Allt fler organisationer utsätts för it-attacker av något slag och vår under-
sökning visar att fler än varannan it-chef svarar att man blivit utsatt senaste 
två åren. Dessutom uppger hela 19 procent att de är osäkra, bara det är en 
anledning att skydda sig bättre. Och medan oron för framtida it-attacker är 

stor (76 procent instämmer) uppger hela 62 procent att de inte har eller 
åtminstone inte vet om de har en försäkring som skyddar dem på ett 

tillfredsställande sätt. Med den verkligheten är det viktigt att säkra upp 
och skydda sig innan något händer.” 

Mikael Westerlund, teknisk chef GlobalConnect Sverige

Hur många gånger de senaste två 
åren har er organisation utsatts för 

någon form av it-attack?

19%
52%

Två senaste åren har 52% utsatts för en attack
19% är osäkra, 29% har inte blivit drabbade
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Vi har inte resurserna för att drifta vår 
nätverkslösning inhouse

42%

31%

Vi är beroende av specifika 
individer för att kunna 

drifta vår nätverkslösning

62%

Jag upplever att vår organisation har 
försäkringar som på tillfredsställande 

sätt skyddar mot it-attacker

38%

24%

IT-CHEFENS OMÖJLIGA UPPDRAG

Alla: 31% instämmer 
Privatanställda instämmer mer: 42%

38% är tveksamma eller tror inte att man har det 
24% vet ej

Alla: 62%
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50%

Upplevt it-skydd hemma 
jämfört med kontoret

50% är tveksamma eller tror inte 
att de har samma skydd hemma





Att framtidssäkra 
verksamheten
Om samtiden och de senaste två åren bevisar något, så 
är det väl en sak: allt förändras – fort. Det som är nor-
malt nu, är förmodligen inte det om tre år. Att ens prata 
om att framtidssäkra saker kan därför kännas naivt. 
Men samtidigt finns det ju saker vi vet kommer att hän-
da. Molnet, till exempel. Ingen invänder mot att nästan 
allt kommer att förläggas till dit. Trots det uppger tre av 
tio it-chefer att det inte finns någon plan alls för flytten 
till en molnbaserad tillvaro. 

En annan sak vi vet med säkerhet är att alla bolag någon 
gång kommer att drabbas av en it-attack. Att tro något 
annat är nativt sett till den globala ökning som skett de 
senaste åren och som nu drabbar alla branscher och 
alla typer av bolag. 

För de framtida utmaningar vi ännu inte känner till, finns 
det bara en sak att göra: fortsätta utveckla lösningar. 
Ingen har någonsin blivit mer förberedd genom att inte 
göra någonting. Ändå uppger över fyra av tio av de 
tillfrågade att man lägger mer tid på att släcka bränder 
än på att utveckla lösningar. 
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”Att elva procent uppger att de har affärskritisk data som inte är 
säkert lagrad, kan låta som en låg siffra. Men varje procent är en 
procent för mycket när olyckan är framme. Dessutom uppger 26 

procent att deras it-lösningar och nätverk inte är framtidssäkrade. 
Är du verkligen beredd att ta den risken? Förmodligen inte.”

Henrik Hammarström Head of B2B GlobalConnect Sverige

IT-CHEFENS OMÖJLIGA UPPDRAG
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Vi har ingen utarbetad plan för hur
vi förflyttar oss till molnet

29%

Vi lägger mer tid på att släcka
bränder än att utveckla våra lösningar

42%

51%
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Jag upplever inte att våra it-lösningar
och nätverk är framtidssäkrade

26%

35%

Alla: 26% instämmer på något sätt
Privat sektor 100-199: 35% instämmer

Alla: 42% instämmer
Personer som inte sitter i ledningen: 51%

Vi har affärskritisk data 
som inte är säkert lagrad

11% 19%

Alla: 11% instämmer
Privat sektor 100-199: 19%
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Privat vs offentlig 
sektor
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It-chefens vardag består av en rad olika utmaningar 
och många kan nog känna igen sig i de problem som 
beskrivs. Men vad finns det för skillnader mellan olika 
grupper? I undersökningen har vi intervjuat 300 it-che-
fer, 150 från privat sektor och 150 från offentlig sektor, 
vilket ger oss möjligheten att kika på likheter men fram-
förallt skillnader mellan de båda.

Om vi börjar med svaren på de problem som inte skiljer 
offentlig och privat sektor åt, finner vi framför allt delar 
kring det verksamhetskritiska:

•  Vi har ingen utarbetad plan för hur vi förflyttar oss till 
molnet.
•  Jag upplever inte att våra it-lösningar och nätverk är 
framtidssäkrade.
•  Vi har alltför ofta problem med molnbaserade verk-
samhetssystem och applikationer.
•  Vi har alltför ofta störningar i nätåtkomst.
•  Vi har problem p.g.a. brister i säkerhet, t.ex.              
brandväggar, intrångsskydd, virusskydd mm. 

Även svaren kring om pandemin gjort det svårare att 
leda avdelningen, om leverantörssupporten är tillräck-
ligt bra och det faktum att man trivs på jobbet, skiljer 
sig väldigt lite åt mellan it-cheferna inom privat och 
offentlig sektor.

Mer intressant blir det när vi kikar på de största avvi-
kelserna. Här är det tydligt att it-chefer inom privat 
sektor jobbar mer övertid. 30 procent av it-chefer inom 
offentlig sektor uppger att de inte jobbar över alls 
medan samma siffra för det privata är 14 procent. Och 
medan hela 54 procent av it-cheferna inom det privata 
jobbar minst en timme övertid varje dag är det ”bara” 30 
procent som gör det inom det offentliga.

Övertid kan vara kopplat till lön och på frågan om 
man är nöjd med lönen svarar 28 procent av it-che-
ferna inom offentlig sektor att de inte är det medan 
17 procent av de privata är missnöjda. En kvalifice-
rad gissning är att lönerna i den privata sektorn är 
högre men att de även kommer med högre krav på 
övertidsarbete. 

Ser man till säkerhet och skydd är båda grupperna 
överens om att oron för it-attacker i framtiden är 
hög och befogad. Däremot är fler it-chefer inom 
privat sektor helt säkra på att de har en försäkring 
som ger önskat skydd mot it-attacker (23 procent) 
än sina kollegor inom offentlig sektor (10 procent). 
De senare är generellt mer osäkra på om de har 
fullgod försäkring, hela 31 procent har uppgett 
Tveksamt. Detsamma gäller frågan om man har 
blivit utsatta för it-attacker de senaste två åren. 
Där är det så många som 28 procent av offentliga 
it-chefer som faktiskt inte vet medan privata är 
mer säkra då 34 procent slår fast att de vet att det 
inte hänt dem. Intressant blir så klart att ställa sig 
frågan – hur säkra är de på det?

Tydligt är också att it-cheferna inom offentlig 
sektor inte tycker att de har en rimlig budget att 
jobba med och är missnöjda med övriga bolagets 
förståelse för vad it-avdelningen gör. Dessutom är 
man mer beroende av specifika individer för att 
kunna drifta sin nätverkslösning. Det som sticker ut 
för de privata it-cheferna är att de gärna fortsätter 
jobba hemifrån efter pandemins slut, oftare saknar 
resurser för att drifta nätverkslösning inhouse och 
har svårare att balansera privatliv och jobb.

Klart är att det finns en hel del olikheter och säkert 
lika många förklaringar. Vad tror du att det beror 
på?
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Slutord
•  Förenkla där det går, alltid. It och konnektivitet 
är komplicerat i sin natur, helhetslösningar och 
minskad komplexitet är något vi alltid strävar efter. 
Skapa en dräglig arbetsmiljö inte bara för it, utan 
för hela verksamheten.
 
•  Och till slut, ta hjälp. Våga bolla it-situationen 
med experter oavsett om det gäller säkerhet, nät-
verk, molnstrategi eller bara att få till it-lösningar 
som stärker verksamheten utan att alla kollegor 
behöver gå på knäna och känna sig otillräckliga. 
Det är inget en verksamhet klarar av i längden.

När ni nu har tagit del av ”It-chefens omöjliga 
uppdrag” kan vi redan nu avslöja att det kommer 
en del två. Där har vi ställt liknande frågor om 
bolagens it-verksamhet men till andra personer i 
bolagens ledning som t.ex. vd, verksamhetschef, 
försäljningsdirektör och HR-chef. Vad har dessa för 
tankar om it-chefen? 

Vi vågar utlova en hel del intressanta insikter men 
också skillnader i synen på it och det som faktiskt 
gör att våra bolag kan fortsätta utvecklas.

Välkommen åter!
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Henrik Hammarström
Head of B2B GlobalConnect 

Vi på GlobalConnect har länge haft en idé om att 
it-cheferna är våra osedda hjältar och att kraven och 
förväntningar är orimliga sett till budget och mandat. När 
undersökningen nu är genomförd och presenterad vågar 
vi påstå att vi tyvärr hade rätt. Att så många sover dåligt, 
känner stress och upplever sig missförstådda är helt 
enkelt inte ok och ovärdigt vår bransch. Vår förhoppning 
är att resultaten från undersökningen ska ligga till grund 
för en uppvärdering av it-chefernas kompetens och 
arbetssituation.

Men nu när vi har problemen och utmaningarna klara för 
oss vore det fel att inte också avsluta med de lösningarna 
som vi ser för de stressade och missförstådda it-che-
ferna. Det finns såklart inte ett enda svar på hur vi löser 
utmaningarna men några saker tror vi är fundamentala 
för att höja den digitala kompentensen och beredskapen.

•  Det är dags för it-avdelningen och övriga bolaget att 
börja prata med varandra. It-chefen känner sig missför-
stådd och jobbar med tighta budgetar men vid dagens 
slut vill alla samma sak – att hitta lösningar för att säker-
ställa vad som är viktigt för verksamheten. Mer dialog 
och färre antaganden är vägen framåt.
 
•  Säkerställ att ni vågar blotta era utmaningar för varan-
dra och i partnerskap hitta vägarna till en bättre vardag 
för alla it-chefer. Det är viktigt att vi är transparenta och 
vågar dela med oss av våra utmaningar för att tillsam-
mans hitta en hållbar vardag för alla it-chefer. Detta gäller 
inte minst i förhållandet mellan leverantör och kund. Vad 
behöver ni och på vilket sätt? Var tydliga med era krav 
och era behov, det är den enda vägen för er som bolag 
att nå den digitala nivå som krävs.
 
•  Idag pratar alla it-säkerhet och det finns en anled-
ning. Ingen vill vara nästa Kalix kommun eller Coop som 
drabbas av förlamande it-attacker. Därför är driftsäker-
het, cybersäkerhet och informationssäkerhet viktigare än 
någonsin och här behöver många våga investera. Detta 
ger kanske inte några kortsiktiga intäkter men vågar du ta 
risken att inte skydda dig?




