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FINOPS - EN
SNABB GUIDE
VAD FINOPS ÄR OCH HUR 

DU KOMMER IGÅNG.
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Organisationer investerar i molnbaserade lösningar 
i allt snabbare takt. Gartner har förutspått att 28% av 
företagens utgifter kommer att ha flyttat över till 
molnet 2022, och det finns goda skäl till det. Det finns 
ett växande utbud av nya, innovativa molntjänster 
som snabbt kan läggas till och skalas upp efter behov. 
Företaget betalar mer eller mindre bara för vad det 
använder, till skillnad från traditionella on-prem- 
lösningar som IT-avdelningen skruvar ihop själv. 
Snabbrörlighet och stärkt konkurrensförmåga lockar. 

Men med tiden blir det smärtsamt tydligt att molnet 
också har en baksida. Allt fler fakturor från allt fler 
leverantörer får kostnaderna att skjuta över budget allt 
tidigare under året.  

Med hjälp av FinOps kan du återfå kontrollen och 
realisera molnets strategiska möjligheter innan 
konkurrenterna gör det.

INTRODUKTION

I den här guiden får du lära dig:

 ∙ Vad FinOps är – om du inte redan  
 visste det

 ∙ Hur det hjälper dig ta kontrollen över   
 skenande molnkostnader

 ∙ Hur IT, ekonomi och ledningsgrupp  
 kan samarbeta för att klara   
 molnets utmaningar 

 ∙ Hur du kommer igång

VAD ÄR FINOPS?
Vi tar det från början. FinOps är en förkortning av 
Financial Operations och numera synonymt med 
Cloud Financial Management, ekonomisk förvaltning 
av molntjänster. Det är en operativ modell som förenar 
processer, kultur och teknologi i syfte att göra kostnader 
i molnet synliga och spårbara i hela organisationen. 
FinOps gör det möjligt att hålla alla ekonomiskt 
ansvariga för de kostnader i molnet de skapar, och 
att ta beslut grundade på fakta. FinOps river murarna 

mellan avdelningarna så att IT, utveckling, ekonomi, 
inköp, försäljning och andra delar av organisationen 
kan samarbeta och dra mot samma mål. Allt för att 
kunna använda molnteknologi för att skapa mesta 
möjliga värde till företaget.  
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TA KONTROLLEN ÖVER DINA 
KOSTNADER I MOLNET
TRANSPARENS OCH ANSVAR

Vet du vad som köpts in av din organisation? Har du 
koll på vilka tjänster som är aktiverade och vilka som 
faktiskt används? 

Om svaret är nej är du i gott sällskap. 

Numera finns de flesta tjänster en knapptryckning 
bort. Allt som behövs är för att en medarbetare ska 
kunna teckna ett nytt abonnemang är ett företagskort. 
Enkelheten och flexibilitetens baksida är att det blir 
riktigt svårt att få en samlad bild av företagets alla 
ekonomiska åtaganden. Det kan göra ert budgetarbete 
övermänskligt svårt, för att inte tala om uppgiften att 
prestera en någorlunda tillförlitlig prognos. Om du 
saknar full insyn i vilka molntjänster olika avdelningar 
köpt in, hur ska du då kunna upptäcka avvikande 
kostnader och identifiera källor till ekonomiskt slöseri?

Som om detta inte vore nog blir det allt vanligare att 
användare installerar system och applikationer på eget 
bevåg utan godkännande från IT-avdelningen, ett 
fenomen känt som shadow-IT som medför en markant 
ökad risk för att er IT-säkerhet och cybersäkerhet 
äventyras. Att minimera den risken är fundamental för 
en framgångsrik digital strategi idag.

FinOps ger dig en heltäckande bild av nuläget, så 
att du i varje ögonblick kan upptäcka förbättrings-
potentialer och agera på dem. Genom att följa 
samma gemensamma process hjälper alla delar av 
organisationen till att hålla data om sina åtaganden 
i molnet aktuell och tillgänglig. Dessutom kan dina 
medarbetare tilldelas tydliga ansvar för sina nuvarande 
och planerade inköp och få incitament att optimera 
sina beslut. 

https://www.softwareone.com/sv-se/vara-tjansteomraden/software-lifecycle-management/shadow-it
https://www.softwareone.com/sv-se/blogg/artiklar/2021/05/31/kom-igang-med-finops
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UNDVIK ONÖDIGA KOSTNADER

Många som flyttar över till molnet förväntar sig att de 
ska spara pengar – vilket många också gör till en början 
- men med tiden blir konsekvensen ofta den motsatta. 
Det finns exempel på företag som sett sina kostnader 
för digitala tjänster dubbleras på bara ett år. 

Enligt Flexeras 2021 State of Tech Spend Report1 

kommer outnyttjade nya molntjänster och programvara 
redan 2021 att stå för över 30% av alla kostnader. Enligt 
deras undersökning är 35-45% av molnkostnaderna – 
cloud spend – rent slöseri. De värsta bovarna i dramat 
är överkapacitet, outnyttjade molnresurser och 
suboptimerad licensfördelning. Företagen maximerar 
heller inte värdet i sina licensavtal – bara 27% uppger 
att de uppnått ”hög mognad” när det kommer till att 
optimera sina licenskostnader. 

Så hur är FinOps lösningen på det just nu pågående 
och eskalerande slöseriet i molnet, undrar du 
kanske. Framför allt genom att ge dig den insyn 
och överblick du behöver för att identifiera de 
bästa möjliga lösningarna och vidta åtgärder för 
att begränsa kostnaderna, inte minst genom att 
optimera eller automatisera arbetsuppgifter. Det ger 
dig också möjlighet att införa mätbara KPI:er som får 
organisationen att fokusera på kostnadsbesparingar.  

SÄKERSTÄLL EFTERLEVNAD

Flexeras undersökning visar också att många företag 
saknas en process för att kontrollera att de uppnår 
efterlevnad när det kommer till sina avtal, ofta även 
kallat compliance. En växande mängd avtal som 
reglerar licenser och investeringsåtaganden med 
komplexa villkor kan vara svåra att få grepp om. Att ”flyga 
blint” utan full koll på ingångna avtal leder förr eller 
senare till ”non-compliance” i något av dem. Genom att 
alla som ingår i avtal följer ett dokumenterat FinOps-
förfarande kan de se till att avtalsvillkoren uppfylls. 

MINIMERA AFFÄRSRISKEN

Om du inte kan förutsäga era framtida kostnader 
riskerar du inte bara att överstiga budget, utan hela 
företagets digitala transformation. I värsta fall kommer 
företaget på efterkälken och ni får se er omkörda 
av konkurrenterna. Med FinOps får du koll på dina 
molntjänsters kostnadsstruktur vad gäller historik, 
nuläge och prognos. Det gör att organisationen kan 
fatta datadrivna beslut baserade på fakta och insikter.
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FINOPS-KULTUREN: TEKNIK 
OCH EKONOMI I SAMVERKAN 
FinOps är i mångt och mycket en kultur där alla 
tar ägarskap över - och ekonomiskt ansvar för - sitt 
eget användande av molntjänster med stöd från ett 
centralt best-practice-team. IT, teknik, ekonomi, inköp 
och företagsledning samarbetar för att möjliggöra 
snabbare leverans och samtidigt ekonomisk kontroll 
och förutsägbarhet.

Istället för att ta isolerade beslut i sin “silo”, deltar alla 
team och avdelningar i ett gemensamt samtal om vad 
som är den bästa investeringen just nu. Varje team kan 
grunda sina beslut på (nästan) realtidsdata och väga 
molnkostnader mot snabbhet, förväntat resultat och 
kvalitet. Istället för att, som i många fall idag, bara se 
till kostnaderna (ekonomi) eller leveransen (teknik). 

Källa https://www.finops.org/introduction/what-is-finops/

Förändringar i infrastrukuren

Prisförhandlingar

STRUKTUR I ETT FINOPS-TEAM
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FinOps-kulturen innebär att fokus skiftar från att spara 
pengar till att tjäna pengar. Genom att optimera sina 
finansiella processer kan organisationen frigöra medel 
som investeras i att utveckla verksamheten och driva 
innovation. 

FinOps har något för alla. Det gör det möjligt för IT att 
utvecklas till en tjänsteorganisation som fokuserar 
på att öka värdet för verksamheten med hjälp av 
molnteknik. 

Ingenjörsteamet kan leverera bättre lösningar och 
appar och genomföra snabbare migrationer. 

Men att implementera FinOps kräver lite arbete och 
det gäller att veta vad man gör. State of FinOps Report 
2021 bygger på intervjuer med personer i FinOps-team 
som praktiserar FinOps. Oavsett hur stora kostnader 
de hade i molnet var deras största att motivera 
utvecklingsingenjörer att kostnadsoptimera. 

Det kanske är naturligt med tanke på tekniksidans 
prioritet: att bygga nya tjänster och lösningar med fokus 
på funktioner och prestanda. FinOps-teamen tipsar 
om tre konkreta sätt att hantera denna utmaning: 
 

 ∙ Visa dem hur mycket deras resurser kostar

 ∙ Utnyttja Azures och AWSs gratis grundkurser

 ∙ Mejla dem ”sporadiskt” och tipsa om    
 rekommenderade optimeringsåtgärder 
 

På andra plats kom utmaningen att hantera delade 
kostnader. På topplistan för de som var nybörjare 
inom FinOps låg också att göra korrekta prognoser, få 
olika team samspelta och att allokera alla kostnader i 
molnet.
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SÅ KOMMER DU IGÅNG
FinOps kan vara svaret på många av dina problem - 
men var ska man börja någonstans? 

FinOps livscykel brukar delas in i tre steg:  

1. Informera  
Börja med att skapa transparensen som krävs för att 
kunna följa upp och allokera molnkostnaderna. Visa 
varje team vad de spenderar och varför och håll dem 
ansvariga för sin respektive del. 

2. Optimera  
Ge varje team riktlinjer och verktyg som hjälper dem 
att mäta kostnadseffektivitet, identifiera möjligheter 
till effektiviseringar och genomföra dem. 

3. Använda  
Skapa rutiner som ger FinOps kontinuitet och 
struktur och som gör det till en självklar del av den 
löpande verksamheten. Genom att följa dem bidrar 
alla medarbetare till uppnå företagets tekniska, 
ekonomiska och affärsmässiga mål.

Det här var bara ett smakprov av allt matnyttigt som 
finns att lära sig om FinOps. Vi finns här för att vägleda 
dig - i allt från hur du sätter upp en bra process till hur 
du hittar den rätta tekniska lösningen.



8 Copyright © 2021 SoftwareONE

Copyright © 2021 av SoftwareONE. Med ensamrätt. 
SoftwareONE är ett registrerat varumärke som tillhör 
SoftwareONE AG. Alla andra varumärken, servicemärken 
eller varumärkesnamn som anges här tillhör deras 
respektive ägare. 

Innehållet har sammanställts med grundlig noggrannhet 
och efter bästa förmåga. SoftwareONE kan dock inte 
ansvara för aktualitet, fullständighet eller exakthet. 

Bilder © Adobe Stock, Illustrationer av SoftwareONE

Besök oss gärna på softwareone.com/sv-se

VILL DU VETA MER OM  
FINOPS OCH HUR DET  
KAN HJÄLPA DIG?


