
Svenska IT-beslutsfattare 
om molntjänster 2012

Nyckeltal

Ett sätt att adressera detta är att flytta över delar av den traditionellt uppbyggda 
kostnadsmodellen (hårdvara + mjukvara + tjänster) mot flexibel IT istället, det  
vill säga outsourcing och molntjänster. 

De snabbt mätbara kundvinsterna med rörelsen mot ökat molntjänsteut
nyttjande kan mätas i minskade kostnader och en förflyttning av pengar och  
risk från capex över till opex. Sett till totala inköpskostnader så kommer de att 
krympa på hårdvarusidan och på licenssidan. Inom ett par år kan man räkna  
med att man kan frigöra mellan 8 och 9 procent av produktionskostnaderna i  
en ITbudget genom den effekt som molntjänster kommer att ha direkt på  
kostnader och indirekt på prispress och kostnadserosion. 

Tillväxten för molntjänster på den svenska marknaden är en 
del i en större kunddriven rörelse och påskyndas av finansiell 
oro och osäkerhet. Den traditionellt uppbyggda ITportföljen 
har visat sig vara för oflexibel och otransparent när det gäller 
att anpassa mot en mer föränderlig omvärld. 

Spännande  
molnlöfte kräver  
att du håller koll 

MOLNTJÄNSTER KOMMER med 
ett starkt löfte om minskade  
kostnader, ökad flexibilitet och  
högre kundnöjdhet än traditio 
nellt levererad IT i Sverige.

TYVÄRR ÄR MÅNGA verksamhe
ter intvingade i en licensmodell 
med sina leverantörer som omöj
liggör att byta capex mot opex  
på ett värdeskapande sätt. Man  
sitter fast i stora, oflexibla centrala 
mjukvaruavtal som inte går att  
bryta ner, och därmed kostar  
molnet extra. Därför kan det kom
ma att ta onödigt lång tid innan  
stora verksamheter strategiskt  
kan dra nyttan av molntjänsternas 
möjligheter – där det passar.  

Nyttan tycks dock vara tydlig. 
Påverkan på ITkostnadsmassan, 
stöd till andra viktiga förändrings
områden som mobilitet och kon
sumenttekniker, och inte minst 
något som vi ännu talar lite om – 
innovation.

LÖFTET LÅTER spännande, och 
som ansvarig för en ITverksam 
het bör man se över sina avtal  
och  möjligheter för att rättvist  
kunna utvärdera kostnads 
fördelar och nackdelar med  

molnet.  
Klarar man  
det inte  
själv så  
bör man  
ta hjälp!
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KRÖNIKA:

Figur 1.  Andel som använder molntjänster idag med planer fram till och med 2013.
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Nuläget
I genomsnitt lägger svenska ITverksamheter 2,5% av sin budget på tjänster  
som levereras i molnet. Det råder stora branschskillnader vad gäller penetration 
för molntjänster. Molnmarknaden är en mognande marknad i stark utveckling  
och mycket kan, och kommer, att hända när det gäller marknasdsläge, volym
distribution samt marknadsandelar. 



exklusivt för

Tillväxt
Tillväxten för molntjänster i Sverige sker dels genom ökad 
penetration (antal verksamheter som tar till sig molntjänster) 
och genom ökat utnyttjande (de som redan har molntjänster 
ökar sin andel i molnet).

28 % av Sveriges verksamheter använder molntjänster 
idag. Offentlig sektor börjar närma sig den privata sektorn 
när det gäller användandet av molntjänster. På längre sikt 
 förväntas den offentliga sektorn passera den privata, i takt 
med att problematiken kring hantering av känsliga data  
och  legala orosmoment skingras.

Penetrationen för molntjänster är något högre inom privat  
sektor än inom offentlig sektor idag. Denna skillnad förväntas  
avta i takt med att användandet av montjänster blir mer ut
brett,  
och på lång sikt förväntas användandet av molntjänster inom  
den offentliga sektorn komma att vara mer utbrett än inom 
den  
privata sektorn sett till genomsnittet. 

I 36 procent av alla verksamheter finns idag inga planer  
på att införa molntjänster. Ståndpunkten är vanligare inom 
 offentlig sektor än inom privat sektor. I 13 procent av alla verk
samheter pågår eller planeras just nu förstudier runt molnet.

Vad har de idag
71 % av de som använder molntjänster idag använder SaaS,  
vilket är samma höga andel som föregående år. Andelen som  
använder IaaS ökar från 19 % till 21 %. Andelen som använder  
PaaS minskar ifrån 19 % till 15 % – detta förväntas vara en till
fällig minskning som förväntas vända till tillväxt då leveran
törernas erbjudande mognat gentemot kunderna.

En relativt stor andel beställare är inte helt säkra på vilken 
typ av tjänst de köper, hur den formellt klassificeras. Detta är 
naturligt då fokus hos beställaren ligger i produkten och hur 
den ska komma till nytta för verksamheten snarare än hur  
den klassificeras.

76 % rapporterar ett bra eller mycket bra helhetsintryck  
av användandet av molntjänster.

Helhetsintrycket av molntjänster
Helhetsintrycket av användandet av molntjänster är i all
mänhet bra, enligt resultatet ovan. Detta får anses ligga i linje 
med, eller rentav något bättre än, resultatet för traditionell IT, 
där genomsnittet tenderar att ligga något under bra när det 
gäller återmatning från användarna. Detta är alltså ett relativt 
gott betyg för leverantörer av molntjänster i allmänhet.
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Radar CIO abonnemang 

Ett heltäckande abonnemang som ger hela IT-verksamheten tillgång till samtliga rapporter, 
presentationer, nyckeltalsmodeller, prisjämförelsemodeller, benchmarkdata, events samt 
egen IT rådgivare i realtid under kontorstid. Kontakta oss för mer information. 

Figur 2.  De som använder molntjänster, använder:
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Figur 3.  Helhetsintrycket av 
användandet av molntjänster.


