
OSÄKERHET  
OM FRAMTIDEN  
SKAPAR FÖRUT-
SÄTTNINGAR  
FÖR ÖPPEN IT 

DE SVENSKA IT-BUDGETARNA 
kommer att öka med i genomsnitt 
1,5 % mellan 2011 och 2012. Med 
hänsyn tagen till inflationstakten 
under 2011 som stannat på 2,9 % är 
det en realvärdeminskning av till-
gängliga medel. Utmaningen kom-
mer att bli att balansera samma höga 
IT produktionsuttag som 2011 mot 
en minskad ram där flera kända 
kostnadsökningar redan är ett fak-
tum som bland annat ökade löne- 
och kapital-kostnader.
 Även om Stockholmsbörsen gått 
upp +10% råder osäkerhet om fram-
tiden. Som IT beslutsfattare bör man 
då ställa sig fråga: Vilka möjligheter 
har jag att hantera en minskad IT 
budget, men ändå leverera en till-
fredsställande och flexibel IT verk-
samhet? Det naturliga är att titta på 
Öppen IT.
 Till “Öppen IT” hör marknads-
segment som outsourcing, moln-
tjänster samt abonnemangsbaserad 
IT. Den traditionellt uppbyggda IT 
portföljen har visat sig vara för oflex-
ibel och för otransparent när det gäl-
ler att anpassa sin verksamhet mot 

en mer förän-
derlig omvärld 
varför det nu är 
viktigt att växla 
in på vägen 
mot mer  
”Öppen IT”.
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KRÖNIKA: IT-budgetarna i Sverige 2012

Nyckeltal

En stor driver till förändring är “öppen IT” vilken också är en förutsättning för att 
klara av att leverera mer IT på en budget som i realvärde minskar. Radar har i sina 
benchmarkmätningar fått fram en bild som visar att man idag realiserar IT i den 
traditionella modellen (hårdvara + mjukvara + timmar = värde) till 76 % av värdet 
och i 24 % av värdet i en flexibel och öppen IT modell (outsourcing, tjänster med 
flexibel prissättningsmodell, molntjänster, abonnemangsbaserad IT mm). För att 
klara av utmaningen att öka IT produktionen med den tillväxt som kommer att ske 
samt öka förändringsandelen för att behålla konkurrenskraft med budgetramar 
som växer konservativt måste en ökad förflyttning att ske.

En erfarenhet en IT-verksamhet har tagit med sig vid det 
här laget är att förändringar är en konstant faktor. Förutsätt-
ningar kan och kommer att förändra sig. Mycket har hänt 
gällande hur vi ser på möjligheten att producera och  
leverera IT-tjänster. 

Det innebär att över en längre period så kommer en ökad tjänstefiering av IT till 
priset av minskade traditionella IT-kostnader möjliggöra och delfinansiera en 
ökande andel förändrande IT-investeringar i svenska verksamheter.
 Den förändringen är redan märkbar och under 2012 så kommer försiktighet 
vara en huvudingrediens medan investeringar i optimering av IT produktions-
kostnader också är en annan

Teknikdrivna prioriteringar 2012
Nytt som område på listan inför 2012 är bl.a. investeringar på den egna kommuni-
kationsplattformen. Tidigare område som telefoni, instant messaging, m.fl. stått 
som enskilda investeringar medan det nu är allt tydligare att det är en gemensam 
kommunikationsplattform som är den ”nya” kostnadsposten.
 De teknikdrivna prioriteringarna i Sverige för 2012 är fördelade enligt  
figur 3 på nästa sida, i jämförelse med samma period året innan.
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Figur 1.  IT realisering



exklusivt för

Själva hypen på serversidan må ha lagt sig något och antalet 
nyinvesteringar kan komma att fortsatt sjunka i takt med att 
teknologin fortsatt mognar och antalet verksamheter som  
utnyttjar servervirtualisering fortsätter öka.

 Sett över en längre period prioriteringsförändringar må-
las en liknande bild över antalet organisationer och populari-
teten hos de olika typerna av investeringar men med några 
väsentliga skillnader.
 I figur 2 visualiseras denna förändring genom att visa po-
pularitet (genomsnittliga andel organisationer som avser att 
investera inom området) på y-axeln och den genomsnittliga 
årliga tillväxten de senaste två åren på x-axeln. Investerings-
viljan och populariteten visas också genom storleken på res-
pektive bubbla. 
 Även om Servervirtualisering tar lite stryk trendmässigt 
så framgår det klart och tydligt vilken stor drivkraft som fort-
farande ligger bakom denna typ av investeringar. Det är en 
allt mer mogen teknik vars acceptans leverantörerna har 
mycket att tacka den finansiella djupdykningen 2009 och ef-
terföljande oro för. Konsolideringen på infrastruktursidan är 
den naturliga kompanjonen och partnern till servervirtuali-
sering, något som kraftigt har påverkat dess ökning i priorite-
ring under denna period. Driven av kostnadsbesparing har 
konsolidering klivit fram som en stark prioritering och kraft 
med virtualisering som möjliggörare.
 Mer information om planer, trender och prioriteringar 
finns i Radars nyligen släppta rapport IT Radar 2012.
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Teknikdrivna prioriteringar Trend
Verksam-
heter med 

budget
Ranking 

2012

Kommunikationsplattform ny 27% 1

Virtualisering server 27% 1

Lagring/Backup/Recovery 25% 3

Integrationslösningar 24% 4

Konsolwidering - infrastruktur 18% 5

Cloud - IaaS / PaaS / SaaS 18% 5

Säkerhet - Central säkerhet 17% 7

Säkerhet - Mobil säkerhet 16% 8

LAN/WAN optimering 15% 9

Databas 14% 10

Virtualisering - desktop 13% 11

Systemutv./programmering ny 12% 12

Virtualisering - lagring 11% 13

Data warehouse 11% 13

Systems management 8% 15

Figur 3.  Teknikdrivna prioriteringarna i Sverige för 2012.
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Figur 2. Teknikdrivna prioriteringar, Genom-
snittlig årlig prioriteringsökning 2010-2012E
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