
IT-kollen ger dig överblick

Digitalisering och automatisering har flyttat allt högre upp 
på företagens agenda. En eftersatt IT-miljö där den dagliga 
serviceleveransen av IT inte fungerar eller där IT-arbetet inte 
har förankring i affärsplanen kan innebära ett stort hinder i 
digitaliseringsarbetet. Med IT-kollen från PwC får ni en fördjupad 
förståelse för ert behov inom IT och hur ni tar arbetet vidare.

Med IT-kollen kommer ni få förståelse för era styr-
kor och svagheter inom IT samtidigt som ni får pri-
oriterade rekommendationer och förslag på vidare 
arbete. Vi erbjuder en övergripande nulägesanalys 
för hur ni som bolag arbetar med IT som strate-
gisk resurs inom tre områden; digital strategi- och 
affärsutveckling, operativ daglig serviceleverans 
och IT-säkerhetsmognad. Utifrån nulägesanalysen 
erhåller ni en aktivitetsplan för att förbättra IT i 
verksamheten över tiden. 

IT-kollen

Tjänsten tar utgångspunkt i en självutvärdering 
av ert IT-arbete. Utvärderingen syftar till att skapa 
uppfattning om vilken mognadsnivå som före-
ligger inom IT, vilka åtgärder som behöver vidtas 
och hur dessa bör prioriteras. Tjänsten utmyn-
nar i en rapport som fungerar som en roadmap 
med tydliga aktiviteter för att ta arbetet framåt. 
Avrapporteringen sker digitalt tillsammans med en 
IT-rådgivare från PwC. 

Välkommen till PwC!

 

PwC Sverige är marknadsledande inom revision samt skatte- och affärsrådgivning, med 2 800 medarbetare och 34 kontor 
runt om i landet. Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem. Våra 45 000 kunder är såväl globala 
som svenska företag och organisationer i alla storlekar samt verksamheter inom den offentliga sektorn. Vi vägleder våra 
kunder och hjälper dem att uppnå sina mål, oavsett vilken fas deras verksamhet befinner sig i. 

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC, som har 250 000 
medarbetare i 158 länder. Det ger oss möjlighet att dela kunskaper och erfarenheter globalt och tillsammans utveckla hållbara 
lösningar för våra kunder.
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