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Syfte 

Syftet med dokumentet Affärsnytta med molnet är att tydliggöra drivkrafter mot 

molnet, samt hur affärsnytta kan skapas genom detta. Dokumentet ska ge strategiska 

rekommendationer och referenser som kan vara vägledande i det egna arbetet. 

 

Inledning 

Tänk om du kunde producera din IT flexiblare och till lägre kostnad än tidigare 

samtidigt som det skapade utrymme för att transformera IT-avdelningen till en 

affärsdrivande innovationspartner kapabel till att leverera konkurrensfördelar till din 

verksamhet. Tänk om du kunde inte bara sparar pengar men också förkorta leveransen 

av tjänster och innovation? Tänk om du kunde skala ut din infrastruktur för att möta 

det ökade behovet av dina tjänster, utan att IT blir ett stopp för tillväxten i företaget? 

Tänk om du kunde med din verksamhet nå fler potentiella användare, på ett enklare 

sätt och på en större geografi? 

För många beslutsfattare är detta några av de drivkrafter som gjort att man startat 

initiativ kring molntjänster. 

Även om detaljerna varierar och kostnadsbesparingarna och fördelarna skiljer sig åt, 

visar det sig att många ”early adopters” ser fantastiska resultat. Time to market, 

innovation, kvalitetshöjning och flexibilitet är exempel på sådant som organisationer 

ofta talar om mer än själva kostnadsaspekten. Möjligheten att snabbt testa en idé eller 

ett koncept som tidigare var begränsat av långa ledtider på inköp av hårdvara eller 

konfiguration av servrar är nu enkelt och snabbt realiserbart. I de fall idén inte faller väl 

ut är det lika enkelt att plocka bort tjänsten. 

Molnet beskrivs ofta som nästa stora generationsskifte inom IT-världen. Möjligheten 

att få IT levererad ”på kran” och endast betala för det man använder är för många 

beslutsfattare en dröm som håller på att realiseras.  

Enligt Radar Groups undersökning så använder 40 procent av svenska verksamheter 

molnbaserade IT tjänster. Undersökningen baseras på 1400 företag. 
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Drivkrafter bakom molntjänster 

Skillnaden mellan en molntjänst och traditionell IT tjänst börjar redan när tjänsten 

utvecklas.  

Ett utvecklingsföretag för en molntjänst tar ansvar både för utveckling och drift vilket 

gör att utvecklaren redan från början måste utveckla mjukvaran så att den är enkel och 

kostnadseffektiva att drifta och att nya funktioner fungerar med alla kunders data. 

Molnleverantören gör sedan en acceptanstest och produktionsättning till alla kunder 

samtidigt, vilket gör att brister i funktionalitet återrapporteras inom några timmar från 

att utvecklingen är klar. Molntjänsteleverantören kan då snabbt och effektivt rätta en 

brist eller en bugg. Kunden har till skillnad från traditionella IT system inga extra 

kostnader för installation och uppgraderingar. 

Skillnaden för kunden är att molnleverantören tar ansvar för att köpt funktionalitet 

levereras och utvecklas till slutanvändaren medan en traditionell IT tjänst ansvarar för 

tjänsten levereras och utvecklas till IT avdelningen. IT avdelningen måste sedan 

leverera och utveckla tjänsten till slutanvändaren vilket ger längre ledtider och högre 

kostnader. 

I detta kapitel beskrivs ett antal drivkrafter/affärsnyttor som molntjänster ger jämfört 

med traditionella IT tjänster. I begreppet traditionella IT tjänster innefattas både IT 

avdelningens IT tjänster, hostade IT tjänster och Outsourcade IT tjänster. Anledningen 

till vi likställer dessa är att de alla bygger på att traditionell mjukvara köps av ett företag 

och sedan driftas av ett annat företag vilket ger fler kunskapsöverföringar och längre 

ledtider. 
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Kortare Time to market 

På dagens konkurrensutsatta marknader söker företag efter optimeringar i varje led för 

att vinna fördelar. Att kunna omsätta innovation till produkt eller tjänst direkt eller 

indirekt och leverera till marknaden på en kortare tid blir därför en viktig parameter. 

Affärsvärdet ligger i att molntjänster kan leverera värde tillbaka till verksamheten 

genom att på ett snabbare och effektivare sätt skapa, driftsätta och administrera 

tjänster än motsvarande traditionell IT. 

Att implementera en molntjänst idag handlar mer om veckor jämfört mot månader 

med traditionell IT. 

 

 Optimering av molntjänst kontra traditionell IT. 

 

Tillgodose ökad förändringstakt i verksamheten. 

Verksamhetens behov av IT lösningar fortsätter att öka, kraven blir allt mer komplexa, 

och intern IT får allt svårare att svara upp till efterfrågan. I takt med att de mer 

grundläggande IT behoven är tillfredsställda blir efterfrågan allt mer specifik och lokal. 

Flexibla molntjänster som kontinuerligt utvecklas kommer kunna ta hand om stora 

delar av detta behov, då behoven ofta är lika för de flesta kunderna till 

molntjänsteleverantörerna 
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Ökad innovation 

Även om lägre kostnad är en av de starkaste drivkrafterna bakom molntjänster så är 

det enligt många bedömare inte den viktigaste. 

Genom att snabbt kunna utvärdera, testa och skala ut initiativ så skapas nya 

möjligheter för innovation. Att flytta delar av IT-budgeten från drift och underhåll till 

innovation och nya projekt är en stor önskan hos många företag.  

Att snabbt kunna starta och prova nya ideer är en viktig faktor ur ett 

konkurrensperspektiv. Samtidigt är det lika viktigt att avbryta ett projekt som inte ger 

de resultat man förväntar sig och att snabbt använda överblivna resurser till andra 

projekt. 

Molnet erbjuder dessutom nya innovativa tjänster som tidigare inte varit möjliga i 

Traditionella IT tjänster. Nya innovativa molntjänster kan också snabbt utvecklas 

baserad på andra molntjänster då många har öppna gränssnitt. 

 

Minskade kostnader för IT produktion 

En molntjänsteleverantör kan erbjuda betydligt lägre kostnader för IT produktion än de 

flesta företags interna IT tjänster och även vad de flesta hosting eller 

outsourcingspartners kan erbjuda. 

Anledningen till detta är de skalfördelar som en molntjänsteleverantör får genom att 

samma resurser i form av hårdvara, mjukvara och personal kan användas för många 

kunder. Eftersom olika företag har olika belastningsmönster så kan varje kund få högre 

kapacitet än kundens teoretiska andel av leverantörens kapacitet.  

Outsouring partners och hosting leverantörer har också liknande skalfördelar men är 

alltid begränsad av mjukvaruleverantörens arkitektur, vilket gör att de inte kan 

optimera utnyttjandet av hårdvara och personal på samma sätt. Om en 

molntjänsteleverantör upptäcker att någon funktion i mjukvaran kräver mycket 

underhåll eller hårdvaruresurser så kan utvecklingsteamet bygga om den funktionen 

och direkt spara kostnader i sin egen drift. Detta är en anledningen till att de flesta 

molntjänster är byggda för att hantera fler företags data i samma system (”multi-

tenancy”) istället för ett system per kund vilket kräver mer hårdvara. 

En annan kostnad som ingår molntjänsteleverantörernas tjänster är kontinuerlig 

utveckling och uppgradering av tjänsten, vilket andra fall kan vara en betydande 

kostnad.  
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Större andel rörliga IT kostnader 

Kraven blir allt större på att alla delar av en organisation/företag skall kunna anpassa 

kostnader och produktionsvolym efter konjunkturen. En grundläggande egenskap för 

molntjänster är att man endast betalar för de tjänster som används och att dessa kan 

anpassas till kundens behov. Detta skall jämföras med traditionella IT lösningar som 

ofta byggs för att hantera tillväxt och dessutom inte snabbt kan skalas ner.  

Traditionella IT lösningar binder kapital medan molntjänster ”konverterar” kapital 

kostnader till drift kostnader då tjänsteleverantören hanterar detta inom ramen för 

tjänsten. Avsaknad av initiala kapitalkostnader gör det möjligt att i stället använda 

investeringarna i kärnverksamheten. 

Minskade kostnader för anpassningar 

Det är en stor skillnad i hanteringar av anpassningar mellan traditionella IT tjänster och 

molntjänster.  

Det är många företag som har erfarenhet av att göra kundanpassningar av ett IT system 

som sedan slutar fungera när man gör en uppgradering. Detta leder antingen till att 

företaget inte väljer uppgradera eller att uppgraderingarna blir väldigt dyra även fast 

dessa ingår underhållstavtalet. Om företaget inte väljer att uppgradera så går man 

miste om ny förbättrad funktionalitet vilket också leder till onödigt höga operativa 

kostnader. 

Alla anpassningsmöjligheter på en molntjänst däremot måste hela tiden hantera 

framtida versionsuppgraderingar, eftersom molnleverantören gör dessa för alla kunder 

samtidigt. Detta gör att inga nya kostnader tillkommer på molntjänst för 

uppgraderingar och att kunderna hela tiden kan dra nytta av nya förbättrade 

funktioner. 

För att få en rättvis jämförelse av kostnader per IT tjänst mellan traditionella IT system 

och molntjänster så bör kostnader för uppgradering av kundanpassningar ingå i 

traditionella IT system. Detta kan vara ansenlig kostnad under en IT tjänsts livscykel. 

Enklare prismodell och minskad licensadministration 

I traditionella IT system så är ofta licensmodellerna komplicerade och det kan i vissa fall 

finnas beroende mellan kostnader för mjukvaran och antalet processorer i hårdvaran. 

Detta leder till att större företag har personer som jobbar med att administrera 

licenser. 
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Molntjänster bygger på enklare prismodeller ofta baserat på ett fast pris per användare 

och månad vilket leder till enkel beräkning av kostnaden för tjänsten, och således 

minskade kostnader för att administrera licenser. 

Tillgodose nya användarkrav 

Alla företag har mycket att vinna på att under ordnade former uppmuntra personalen 

och organisationen att prestera mera kundnytta på kortare tid genom detta nya mera 

flexibla arbetssätt. En genomtänkt molnstrategi är en viktig framgångsfaktor för att 

lyckas med denna förnyelse. 

Många yrkesverksamma har vant sig vid att lösa problem med hjälp av snabb och enkel 

tillgång till ett hav av stöd och information via molntjänster såsom: wikis, sökmotorer, 

sociala medier och diverse fiffiga applikationer tillgängliga på nätet. Detta är speciellt 

tydligt inom yngre generationer som har vuxit upp med Internet och mobila lösningar.  

Högre kvalité 

En aspekt som ofta glöms bort är att med en molnlösning typiskt även följer en höjning 

av kvalitetsnivån. Den som är expert på en speciell programvara eller miljö, i detta fall 

molnleverantören, kan givetvis bättre sätta upp, optimera och underhålla en 

installation av densamma. En lokal IT-avdelning eller outsourcingpartner har bara en 

kundinstallation att skaffa sig erfarenhet utifrån; molnleverantören har hundratals, 

kanske t.o.m. miljontals, att lära sig ifrån och sprida kostnaderna över. Detta leder till 

att kvalitén jämfört med en klassisk driftleverans höjs för kunden och användaren. 

Ökad Säkerhet 

Många mindre och medelstora företag har helt enkelt inte tillgängliga resurser för att 

kunna uppnå IT-säkerhet på högsta nivå. Kostnaden för många säkerhetsrelaterade 

åtgärder är fasta (ej volymberoende) och när många kunder delar på den kostnaden 

genom en molnleverans så har man råd att applicera även mera avancerade 

säkerhetsåtgärder. 

Ökad Mobilitet 

Molntjänster är typiskt byggda för att kunna nyttjas från en godtycklig webbläsare; 

detta gör att man kan använda tjänsterna från i stort sett vilken sorts klient som helst, 

bara man har tillgång till Internet. Möjligheten att kunna arbeta med företagets system 

från mobila klienter (även mindre handhållna) varhelst man befinner sig, utan att 

behöva investera i och underhålla egna mobila plattformslösningar, är mycket värt för 

en dynamisk organisation. 
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Mer fokus på affärsnytta i företaget 

Ifall företaget väljer att flytta IT Tjänster till molnet så kommer resurser frigöras för att 

fokusera på affärsnytta och funktionalitet istället för teknikfrågor. 

En traditionella IT organisation återspeglar ofta personalens IT kompetens, vilket leder 

till IT avdelningar som består av flera små teknikgrupper för drift och utveckling. Detta 

gör att anpassningar och förändringar av IT tjänster leder till stora projekt då tjänsterna 

är spridda över flera IT kompetensområden och IT grupper. Resultat bli långa ledtider 

och höga förvaltnings och utvecklingskostnader. 

En IT avdelning som är anpassad för förvaltning och utveckling av molntjänster skulle 

istället organiseras utifrån IT-tjänsterna, då fokus flyttas från teknik till funktionalitet: 

 Sälj, Marknadsföring och kundsupport IT tjänster 

 Leverans IT tjänster 

 Beslutstöds IT tjänster 

 Ekonomi och Personal IT tjänster 

Förändringsprojekten kommer då bli mycket mindre och bara involvera personer från 

samma IT grupp. Många förändringar kommer handla om anpassningar av molntjänster 

och andra kommer kräva byte av molnleverantör. 

Teknikkompetens behövs i huvudsak ur ett beställarperspektiv i denna typ av 

organisation.  
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Affärsrisker med molntjänster 

Som med alla nya teknologier och affärsmodeller finns det även ett antal affärsrisker 

som man bör beakta då man överväger att använda eller etablera molntjänster. 

Riskerna påminner i vissa fall om de som finns vid outsourcing. 

Operativ kontroll  

Vissa företag skulle få det mycket svårt att kunna hantera sin löpande verksamhet om 

den ligger utanför den egna kontrollen. Det kan helt enkelt finnas lagkrav och regelverk 

som kräver att verksamheten själv köra sina program på egna dedikerade servrar i egna 

datacenter. Det kan även vara så att regelverket kräver att data lagras inom landets 

gränser. Det kan t.ex. gälla personuppgifter eller ekonomiska transaktioner.  

Om moln leverantören lagrar eller transporterar data i eller genom ett främmande 

land, är det inte osannolikt att även tjänsten omfattas av lagar och förordningar som 

gäller i det landet. Det är därför viktigt att man har klart för sig vilka jurisdiktioner som 

gäller för tjänsten.  

Immateriella rättigheter 

Vissa molntjänster gör anspråk på det som produceras inom ramen för tjänsten. Detta 

gäller särskilt de tjänster som tillhandahålls ”gratis”. Det är därför viktigt att säkerställa 

det egna företagets immateriella rättigheter till allt material som produceras inom 

ramen för tjänsten. Notera även att molntjänster ger de anställda möjlighet att utnyttja 

tjänster som inte är sanktionerade av organisationen. Det är därför oerhört viktigt att 

ha generella regler för hur tjänster får användas och vilka tjänster som är kontrollerade 

och godkända av företaget. 

Inlåsningseffekter 

Kunder kan uppmuntras att skräddarsy och anpassa sina tillämpningar utifrån sina 

specifika affärsprocesser och behov. Det behöver inte vara något fel med detta men 

man måste förstå att det är lika lätt att fastna i ett leverantörsberoende om man gör 

anpassningar i ett molnbaserat system som när man gör anpassningar i traditionella 

system. Det är ofta både svårt och dyrt att byta leverantör efter en anpassning och 

risken för inlåsning är överhängande. Det är även värt att notera att affärsmodellen 

som ligger till grund för molntjänster ofta bygger skalfördelar och likformighet.  
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Leverantörsberoende 

Det finns en risk att de företag som levererar sin tjänst väljer att upphöra med tjänsten. 

Det finns exempel på hur man från en dag till annan kan bestämma sig för att avsluta 

av flera av sina molntjänster. Många molntjänsteleverantörer är nystartade 

affärsverksamheter inom etablerade företag eller med finansiering genom riskkapital. 

Det är rimligt att förvänta sig att det kommer att ske en viss utslagning av dessa 

verksamheter. Det är även troligt att det kommer ske konsolideringar och försäljningar 

verksamheter inom branschen. Då är det särskilt viktigt att säkerställa äganderätten till 

och rätten att använda, sina egna data samt att utarbeta en strategi för 

leverantörsbyte. 

Förslag till riskhantering 

Innan man bestämmer sig för att utnyttja eller tillhandahålla en molnbaserad tjänst bör 

man: 

 Förstå vilka lag och regelkrav som finns. 

 Förstå vilka jurisdiktioner som gäller för tjänsten. 

 Säkerställa att tjänsten stödjer kärnverksamhetens krav och en eventuell förändring av 

denna. 

 Säkerställa att det inte råder några oklarheter kring vem som äger de immateriella 

rättigheter till det som produceras inom ramen för tjänsten. 

 Noggrant utvärdera potentiella molntjänsteleverantörer avseende soliditet, 

långsiktighet och riskhantering. 

 Säkerställa att processer och data kan garanteras och återanvändas om leverantören 

avvecklar verksamheten. 

Cloud Swedens juridikgrupp, infrastrukturgrupp och säkerhetsgrupp har producerat 

dokument som behandlar de risker som bör hanteras vid upphandling av molntjänster.  
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Rekommendationer 

Nedan följer en sammanställning av de aktiviteter och frågor som är viktigt att besvara 

innan ett företag väljer att satsa på molntjänster eller att inte satsa på molntjänster. 

Ambitionsnivå i dessa analyser måste givetvis anpassas till företagets storlek, vilket i 

vissa fall innebär timmar per fas och i andra fall månader.  

Förstudie 

Syftet med denna fas är att öka kunskapen om molnet både avseende möjligheter, 

risker och företagets egen mognadsgrad. 

I denna fas rekommenderar vi att Ni genomför följande aktiviteter: 

1. Diskussion och genomgång av affärsnyttor & affärsrisker med molnet 

2. Genomgång av ett antal marknadserbjudanden för molntjänster. 

3. Identifiering av Era möjligheter 

a. Vilka är huvudmöjligheterna för er inom respektive applikationsområde? 

b. Nyttan bedöms enligt L (låg), M (Medelhög) och S (stor) inom 

kostnadsreducering respektive flexibilitet/snabbhet/kvalitet. 

4. Risker och utmaningar för Er verksamhet 

a. Vilka är riskerna och komplexiteten med respektive möjlighet 

b. Riskerna och komplexitet bedöms enligt L (låg), M (Medelhög) och S (stor) 

5. Summering 

a. Sammanställ möjligheter & risker 

b. Vilken typ av tjänstenivåer och distributions modeller passar bäst för Era 

identifierade möjligheter 

I denna fas rekommenderar vi att Ni söker svar på följande frågor: 

 Är möjligheterna med molnet tillräckligt intressanta för att analysera dessa ännu 

djupare? 

 Finns det någon risk som gör det omöjligt att flytta några tjänster till molnet? 
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Analys 

Syftet med denna fas är att göra en djupare teoretisk analys av vad molnet skulle 

innebära jämfört med nuvarande IT miljö. 

I denna fas rekommenderar vi att Ni genomför följande aktiviteter: 

1. Kartlägg kostnader för Era befintliga IT tjänster och IT avdelning 

2. Identifiera problemområden för Era IT tjänster och IT avdelning 

3. Analysera identifierade möjligheter med molnet under förstudien djupare. 

4. Uppskatta olika möjliga effekter med att välja en eller flera molnstrategier. 

I denna fas rekommenderar vi att Ni söker svar på följande frågor: 

 Vad skulle det innebära ifall alla IT tjänster flyttades till molnet? 

o Se kapitlet ”Val av IT molnstrategi – en ledningsfråga” 

 Vad kommer resultatet bli i form av minskade kostnader, ökad effektivitet, mm? 

 Vilka IT tjänster skulle ge mest affärsnytta att flytta till molnet? 

Strategisk Inrikting 

Syftet med denna fas är att utifrån gjord analys göra ett val av inriktning för att under 

pilotprojektet studera ifall den valda inriktningen är genomförbar. 

I denna fas rekommenderar vi att Ni genomför följande aktiviteter: 

1. Skapa ett förslag till strategisk inriktning eller inriktningar utifrån gjord analys. 

2. Ta ett beslut på ledningsgruppen om att analysera en eller flera strategiinriktningar i ett 

pilotprojekt.   

a. Se kapitlet ”Val av IT molnstrategi – en ledningsfråga”. 

I denna fas rekommenderar vi att Ni söker svar på följande frågor: 

 Vilken eller vilka strategiska inriktningar skall pilotfasen analysera? 

 Hur lång tid skall pilotfasen ta innan det dags att ta ett beslut? 

 Vilka IT tjänster skall pilotfasen implementera? 
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Pilot 

Syftet med denna fas är att göra en djupare praktisk analys av vad molnet skulle 

innebära jämfört med nuvarande IT miljö. 

I denna fas rekommenderar vi att Ni genomför följande aktiviteter: 

1. Gör en pilot implementering av valda IT tjänster för att i detalj förstå vad det innebär 

att flytta dessa tjänster till molnet. 

2. Testa dessa tjänster utifrån de användarkrav som verksamheten har på dessa tjänster. 

3. Testa också support, Integration, data migrering, data export och anpassningsbarhet av 

respektive tjänst. 

4. Skapa en grov plan för vad ett genomförandeprojekt skulle kosta i tid och pengar 

5. Ta fram ett detaljerat underlag som beskriver affärsnyttor av ett genomförande av 

detta projekt. Här följer några exempel: 

a. 35 % snabbare Time-to-market 

b. 30 % Minskade kostnader 

c. 20% mindre planerad och oplanerad nedtid (Högre SLA) 

I denna fas rekommenderar vi att Ni söker svar på följande frågor: 

 Är det möjligt att genomföra vald strategiinriktning? 

 Vad kommer ett genomförandeprojekt kosta? 

 Hur lång tid kommer det att ta att genomföra detta? 

 Vad kommer resultatet bli i form av minskade kostnader, ökad effektivitet, mm? 

 Vilka risker måste genomförandeprojektet hantera? 

Strategiskt Beslut 

Syftet med denna fas är ta ett Strategiskt Beslut avseende molntjänster utifrån Era 

förutsättningar. 

I denna fas rekommenderar vi att Ni genomför följande aktiviteter: 

1. Skapa ett förslag till strategi utifrån genomförd pilot. 

2. Ta ett beslut på ledningsgruppen om föreslagen strategi. 

I denna fas rekommenderar vi att Ni söker svar på följande frågor: 

1. Vilka affärsnyttor kommer vi få av genomförandet? 

2. Vad kommer genomförandeprojektet kosta? 

3. Hur lång tid tar genomförandeprojektet? 

4. När få vi första effekten av genomförandet? 

5. Vilka faktorer avgör ifall vi kommer lyckas med genomförandet? 

  



Cloud Sweden Affärsnytta med molntjänster Sida 15 av 21 

 

Val av IT molnstrategi – en ledningsfråga 

Att välja IT molntjänster som plattform för Ert systemstöd förändrar ditt företags behov 

av IT kompetens och således också fokuset för IT ledningen. Detta gör att val av 

molnstrategi är en ledningsfråga som kommer påverka hela företagets möjligheter till 

effektivisering och arbetsätt. 

Förutsättningarna för att välja IT molntjänster varierar inom olika branscher men de 

flesta typer av IT tjänster erbjuds redan som molntjänster dock inte av lika många 

leverantörer som traditionella IT tjänster. 

Radar Group gjorde en undersökning 2010 som visar att 100 % av IT leverantörer har en 

strategi för att erbjuda sina IT tjänster i molnet. 

Det finns 3 möjliga val av molnstrategier: 

 Inga moln IT tjänster 

 En blandning av traditionella IT tjänster och moln IT tjänster 

 Endast moln IT tjänster 

Det som är viktigt att vara medveten om innan man väljer molnstrategi är att vissa 

effekter kommer bara ifall man väljer att flytta alla tjänster till molnet, men de flesta 

risker och integrationsfrågor kommer när Ni flyttar första tjänsten till molnet. 

Exempel på detta är en del fasta kostnader på datahall, driftspersonal, mm som man 

inte kan ta bort förrän man har flytta alla IT tjänster i molnet. 

Andra exempel är Time-to-market för nya IT tjänster som kortas ner ifall endast 

molntjänster skall analyseras. 

Ett tredje exempel är fokus på affärsnytta och funktionalitet på IT avdelningen som 

ökar till 100% den dagen som endast molntjänster används och ingen driftsteknik 

kompetens behövs på IT avdelningen. 
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Sammanfattning 

Affärsnyttan med molntjänster är redan idag en verklighet. De verksamheter som väljer 

molntjänster fokuserar först på kostnadsbesparingar, men ser sedan ännu större 

affärsnytta med kortare time-to-market och innovationsmöjligheterna med de nya 

molntjänsterna. Ökad kvalitet och säkerhet är andra affärsnyttor som kommer med att 

molnleverantörer har resurser och kompetens att kvalitetssäkra IT tjänster bättre än 

den egna IT avdelningen. 

Riskerna med molntjänster liknar de risker som alla inköp av IT system och tjänster har. 

Det blir dock ännu viktigare att välja stabila leverantörer eftersom både utveckling och 

drift köps av samma leverantör. Det är också viktigt att säkerställa att avtalet uppfyller 

legala krav (exempelvis PUL), samt att data kan exporteras när man vill avsluta sin 

molntjänst.  Vi rekommenderar att Ni tar del av rekommendationer från Cloud Sweden 

Juridik, infrastruktur och säkerhetsgrupp. 

Vi har sammanställt ett antal aktiviteter och frågor som är viktiga att besvara innan Ni 

väljer att satsa på molntjänster eller att inte satsa på molntjänster. Aktiviteterna är 

uppdelade i följande faser: 

 Förstudie 

 Analys 

 Strategisk Inriktning 

 Pilot 

 Strategiskt Beslut 

Fördelen med att analysera molntjänster jämfört med traditionella IT tjänster är att de 

snabbt finns tillgängliga för demo och test, vilket gör att Ni snabbt kan bilda Er en 

uppfattning vad det skulle innebära att köra IT tjänsten i molnet. 

Avslutningsvis så vill poängtera att molnet är ett nytt sätt att leverera IT tjänster som 

gör att Ni som kund snabbare får tillgång till nya funktioner. Rätt utnyttjat kommer det 

både spara IT kostnader, effektivisera Er verksamhet och öka Er innovationstakt. 

Hur mycket Ni kommer spara och effektivisera beror på Er nuvarande IT miljö, och 

behöver beräknas utifrån en TCO kalkyl där alla kostnader tas med från elkostnader till 

licens och personalkostnader. 

Effekterna av att välja molnstrategi kan vara så stora att vi rekommenderar att detta 

beslut tas i ledningsgruppen. 

Kontakta gärna Cloud Sweden för att få hjälp och tips på hur Ni kan komma vidare. 
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Appendix A: Definition av molntjänster 

Molntjänster är massivt skalbara nätverksburna IT-resurser (till exempel programvara, 

lokala nätverk, servrar, lagring och annat som förknippas med IT) som brukaren efter 

eget behov kan få tillgång till, anpassa, börja använda och som sedan debiteras per 

utnyttjad kapacitet.  

Det ska ses i relation till den traditionella modellen att anskaffa IT vilket innebär inköp 

av programvara och hårdvara som installeras i egen infrastruktur med egna eller 

inhyrda resurser, med tillkommande kostnader för anpassningar, underhåll och 

uppgraderingar.  

Molntjänster består av fem viktiga egenskaper, tre tjänstenivåer och tre 

distributionsmodeller.  

Viktiga egenskaper  

Självbetjäning. Brukaren kan själv efter behov börja använda och/eller anpassa den typ 

av tjänst eller kapacitet (till exempel fler användare för en projektplats eller mer 

lagringskapacitet) som behövs utan att det krävs mänsklig interaktion med tjänstens 

leverantör.  

Nätverksburen. Tillgången till molntjänsterna sker över nätverk (lokala eller Internet) 

och kan, förutsatt hög anpassning till standarder, användas från de flesta 

förekommande terminaler (t.ex. mobiltelefoner, bärbara datorer och handdatorer).  

Flexibel. Kapaciteten i den använda molntjänsten kan snabbt och enkelt skala upp eller 

ner – ofta automatiskt - så att köparen kan få tillgång så lite eller hur mycket kapacitet 

som behövs. Till exempel kan en populär webbsajt som behöver extra kapacitet vissa 

tider på dygnet eller under julhandeln köpa mer kapacitet bara när det behövs.  

Mätbar. I Molntjänster mäts utnyttjandet av kapaciteten på lämplig abstraktionsnivå 

beroende på typ av tjänst (t.ex. lagring, bearbetning, bandbredd, eller antal 

användarkonton), vilket medför att kapacitetsutnyttjande rapporteras till både brukare 

och leverantör på ett transparent sätt.  

Samlade resurser. Molnleverantörens tekniska plattform är utformad på ett sätt som 

gör det möjligt att betjäna flera kunder på samma infrastruktur, där virtualisering 

(uppdelningen mellan fysiska och virtuella resurser) gör det möjligt att dynamiskt 

tilldela mer eller färre resurser utifrån behov och efterfrågan. Det innebär att 

leverantörens plattform i grunden är byggd för att söka fördelar genom att balansera 

olika kunders kapacitetsbehov.  
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Tjänstenivåer  

Programvara som tjänst. (SaaS - Software as a Service). Brukaren får via nätverket 

möjlighet att använda leverantörens programvara som körs på en infrastruktur på 

andra sidan nätverket. Programvaran är tillgänglig från olika terminaler via ett tunt 

gränssnitt (till exempel webbaserad mejl). Brukaren varken kan eller behöver 

administrera underliggande infrastruktur inklusive nätverk, hårdvara, operativsystem, 

lagring, eller ens den använda programvaran (med undantag för användarspecifika 

inställningar). Brukaren av Programvara som tjänst är oftast användare inom 

verksamheten.  

Typiska tjänster: Office 365, Google Apps, Salesforce. 

Plattform som tjänst. (PaaS - Platform as a Service). Här kan brukaren utveckla och 

installera en applikation förutsatt att applikationen utvecklats med hjälp av de 

programmeringsspråk och ramverk som tillhandahålls av tjänsteleverantören. Brukaren 

varken kan eller behöver administrera underliggande infrastruktur inklusive nätverk, 

hårdvara, operativsystem, lagring, men har kontroll över den installerade applikationen 

och inställningar och konfigurering av dess driftsmiljö. I den traditionella IT-modellen 

motsvaras Plattform som tjänst närmast av begreppet ”Applikationsplattform”, och 

brukaren är oftast programmerare eller systemutvecklare.  

Typiska tjänster: Google App Engine, Windows Azure, Force.com. 

Infrastruktur som tjänst. (IaaS - Infrastructure as a Service). Tjänsteleverantören 

tillhandahåller processorkraft, lagring, nätverkskomponenter och andra fundamentala 

datorresurser som gör det möjligt för brukaren att installera och köra vilken 

programvara som helst inklusive operativsystem. Brukaren varken kan eller behöver 

administrera underliggande hårdvara inklusive servrar och nätverk men har kontroll 

över operativsystem, lagring, installerade programvaror och viss tillgång till tjänster för 

driftsstöd och inställning av nätverkskomponenter såsom brandväggar. Brukaren av 

Infrastruktur som tjänst är oftast IT tekniker.  

Typiska tjänster: Amazon Webservices, Windows Azure, Rackspace. 
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Distributionsmodeller  

Publikt moln. Infrastrukturen/IT-resurserna är tillgängliga för allmänheten samt ägs och 

administreras av det företag eller den organisation som tillhandahåller resurserna. 

Infrastrukturen delas av flera kunder och användare. Publikt moln är det som oftast 

förknippas med molntjänster.  

Privat moln. Infrastruktur och ingående tjänster drivs exklusivt för ett företag eller en 

organisation, i motsatt till de flesta molntjänster som levereras från en delad 

infrastruktur . Det kan skötas av den egna organisationen eller en tredje part och finns i 

intern eller extern datacentral.  

Hybridmoln. En sammansättning av två eller flera moln (publika eller privata) som 

fortfarande opererar som egna enheter men som kan integreras med hjälp av 

standardiserad (eller proprietär) teknik som möjliggör kopplingar mellan olika tjänster 

från olika moln. 
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Appendix B: Molntjänster / Outsourcing 

Skillnaden mellan att köpa IT molntjänster och outsourca IT tjänster är stor. 

Outsourcing innefattar ofta personal och stora delar av IT avdelningen vilket gör den 

typen inköp mycket mer komplex vilket leder till långa ledtider för såväl 

implementering, förändringar och effekthemtagning. 

Outsourcing bygger ofta på att IT teknik och organisationen som outsourcas är ganska 

lik den som företaget redan har för att kvaliteten på kravdokumentation och avtal skall 

bli bra. Risken med den typen av teknikorienterad outsourcing är att användarnyttan 

och kvaliteten blir låg då flera IT system måste samverka för att hela IT tjänsten skall 

fungera bra mot slutanvändaren. 

Eftersom de flesta outsourcing affärer är unika, så ingår det inte automatiskt 

vidareutveckling av IT tjänsterna. Tid och kostnader för uppgraderingar av IT tjänsterna 

beror på kundanpassningar, mm. 

Skall företaget däremot välja molntjänster, så handlar det om att kartlägga behov av 

funktionalitet och information. Därefter så kan företaget utvärdera vilka molntjänster 

som uppfyller dessa användarkrav och upphandla en molntjänst.  Det innebär att 

företagets totala IT miljö kommer beskriva integration av externa IT molntjänster och 

att det inte längre spelar någon roll ifall en IT tjänst använder teknik från Oracle, IBM 

eller Microsoft.  Vidareutveckling av IT tjänsterna ingår alltid i priset. 

Sammanfattning av skillnader mellan Outsourcing och molntjänster 

 Avtals och upphandlingstiden blir längre av Outsourcing 

 Personalen flyttar inte med till en molntjänst 

 Kortare uppsägningstider för molntjänsterna. Det handlar om månader istället för år 

 Mer fokus på IT teknik och kompetens i Outsourcing 

 Mer fokus på funktionalitet och information i Moln IT tjänster 

 Implementationstiden är mycket kortare av molntjänster, då leverantören erbjuder 

tjänster som direkt kan integreras via webben. 

 Vidareutveckling av IT tjänsterna ingår alltid i priset i molntjänster 

  



Cloud Sweden Affärsnytta med molntjänster Sida 21 av 21 

 

Referenser 

Här följer referensmaterial som har varit underlag till detta dokument: 

 Arbetsgruppens samlade erfarenhet av molntjänster 

 Radar Group studie om molnet 2010 

 NIST definition av molntjänster 

 

 


