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TA KONTROLL 
ÖVER DINA 
MOLNKOSTNADER
MOLNET ÄR STORT OCH 

DIN BUDGET ÄR BEGRÄNSAD. 

HAR DU NÅGON PLAN?
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Organisationer världen över implementerar moln-
baserade lösningar i snabb takt. Gartner har fastställt 
att över 1,3 biljoner dollar i IT-kostnader kommer att 
påverkas av att organisationer flyttar kostnader till 
molnet, vilket leder till att 28 % av företagens kostnader 
flyttas till molnet senast 2022 (en ökning med 19 % 
från förgående år)1. Molnet erbjuder visserligen många 
bevisade tekniska fördelar, men inser företag verkligen 
vilka affärskrav det också medför? 

Molnet gör det enkelt att införskaffa och sätta igång 
resurser i realtid, vilket ger organisationer större flexibilitet 
och fler innovationsmöjligheter och konkurrensfördelar. 
Men precis som med allt annat som tillhandahålls vid 
behov och inte kräver några förskottsinvesteringar, kan 
det bli för mycket av det goda – vilket leder till andra 
organisatoriska problem. 

Vi tar ett steg tillbaka till när servervirtualisering 
introducerades. Virtualisering förbättrade hårdvaru-
effektiviteten med hjälp av serverkonsolidering och 
minskade tiden det tog att få en server online från 
dagar eller veckor till enstaka timmar eller minuter. 
Organisationer såg tidigt fördelarna med server-
virtualisering i och med en förbättrad flexibilitet i 
verksamheten. Med tiden försvann dock den totala 
effektiviteten när de virtuella maskinerna bredde ut 
sig. Det är den enkla ekonomiska teorin kring minskad 
avkastning; för mycket av det goda är inte alltid bra. 

Om vi istället spolar fram till idag börjar vi se samma 
sak med molnet; för mycket av det goda leder till andra 
organisatoriska problem. Organisationer brukar vara 
mer uppmärksamma i början av en molnresa eftersom 
affärsvärdet måste bevisas för företagsledningen. I ett 
tidigt skede är avkastningen på investeringen (ROI) 
ganska imponerande, ledningen är nöjd och att arbeta 
i och med molnet, blir normen i hela organisationen. 
I takt med att team och olika verksamhetsområden 
organisation antar molnstrategin, når avkastningen till 
slut en punkt där den istället minskar.
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När detta sker har organisationen en multimolnstrategi 
och önskar få insyn i vilka molnleverantörer som 
används, vem som använder dem samt vad budgeten 
och utgifterna för dessa resurser är. Om man når den 
här nivån av visibilitet och insikter kan den avkastningen 
man såg i ett tidigt skede av implementeringen 
komma tillbaka. I detta white paper kommer vi att 
titta på hur en effektiv molnbudget och metod för 
kostnadshantering som involverar människor, processer 
och teknik kan hjälpa din organisation att förverkliga 

molnets affärsbehov. Att proaktivt utveckla strategin, 
implementera planen och definiera kraven är första 
steget. När organisationen väl befinner sig i molnet blir 
det enklare att förverkliga affärsbehoven genom att 
fastställa processen för att styra vilka molnresurser som 
används, vem som använder dem, dess budget och 
kostnader. 
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01
TEKNISKA FÖRDELAR
KONTRA AFFÄRSKRAV

Figur 2 Styrning och visibilitet av molnresurser är en utmaning

Tillämpning av molnlösningar ökar snabbt i takt 
med att leverantörer av molntjänster ökar utbudet av 
alternativ och produkter. Molnet har många tekniska 
fördelar och organisationer skyndar sig att dra nytta 
av dessa och bli mer flexibla, smidiga och innovativa. 
Den viktigaste fördelen som de flesta organisationer 
fokuserar på är att molntjänster används på begäran 
eller genom betalning per användning, vilket förändrar 
budget- och prognoslandskapet markant. 

Aktuell statistik och branschrapporter visar följande: 

> Organisationer använder i genomsnitt fem olika 
leverantörer av molntjänster för att uppfylla sina 
verksamhetsbehov2. Molntjänsterna används i flera 
affärsenheter. 

> Fakturor för offentliga moln är i genomsnitt 2–3 
gånger högre än vad som budgeterats3. Många 
organisationer spårar inte utgifter mot budgeten 
och saknar proaktiva metoder för att se hur de följer 
budgeten. 

> 35 % av molnkostnaderna är onödiga på grund 
av bristande insyn och kontroll4. Det bästa med 
molnet är att det vanligtvis är redo när du är 
det. Nackdelen är naturligtvis att alla anställda 
som har ett företagskort kan beställa de tjänster 
eller applikationer de behöver utan att tänka så 
mycket på hur den totala IT-budgeten påverkas. 

> 80 % av företagen har problem med hanteringen 
av molnkostnader5. Insyn och insikter i vilka 
molnresurser som används och vem som använder 
dem är något många organisationer missar.

5
är det genomsnittliga antal leverantörer 

av molntjänster en organisation använder

35%
av molnkostnaderna är onödiga på grund 

av bristande insyn och kontroll

80%
av företagen har utmaningar med 

hanteringen av molnkostnader

2x-3x
högre fakturor för offentliga moln  

än vad som budgeterats
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För att uppfylla affärskraven måste 
organisationer ha en metod för 
effektiv styrning och hantering 
av budget och kostnader för 
molnresurser i hela verksamheten.

Tekniska fördelar Affärskrav

Flexibelt Vad används?

Skalbart Vem använder det?

Flera alternativ Budget och prognos

Enkel konfiguration Kostnadskontroll

Agilt Återbetalning

Innovativt Hanterbarhet

På begäran Automatisering

Figur 3 Tekniska fördelar kontra affärskrav

All denna statistik visar tydligt att affärskraven inte 
uppfylls. Frågor kring styrning, kostnadskontroll, vad 
som används och vem som använder det besvaras inte 
alltid. 

Organisationer skyndar sig att dra nytta av de tekniska 
fördelarna som molnet bidrar till, men affärskraven 
förblir oupWpfyllda.
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02
STYRNING OCH HANTERING 
AV BUDGET OCH KOSTNADER

Upprätta en strategi för övergång till molnet 

Defi niera krav och köp in resurser 

Upptäcka, strukturera och hantera molnresurser 

Defi niera affärsenheter och koppla resurser till dessa

Upprätta budget per affärsenhet 

Analysera och optimera budgeten och kostnaderna
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Figur 4 En sexstegsmetod för styrning och hantering av molnbudget och molnkostnader

EN METOD I SEX STEG

Hur styr, hanterar och 
optimerar du budget och 
kostnader för molnet?

Metoden omfattar människor, processer och teknik, 
och lika stor vikt bör läggas vid alla tre delar. Företaget 
kan ha en lösning som ger inblick i molnbudgeten och 
molnkostnaderna, men om det inte finns någon process 
eller några personer som vidtar åtgärder är inblicken 
som lösningen erbjuder nästan helt oanvändbar.

Se något, säg något och gör något bör vara metodens 
övergripande mål.

Sexstegsmetoden nedan erbjuder ett ramverk för 
styrning och hantering av molnbudget och -kostnader.
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STEG 1: 
UPPRÄTTA EN STRATEGI FÖR ÖVERGÅNG TILL MOLNET 

Figur 5 Konsumtionsbaserat skifte
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Mindre onödiga  
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Ett första steg när organisationen överväger en 
övergång till molnet är att utveckla den övergripande 
strategin. Strategin bör ge insikter så att viktiga 
intressenter kan bedöma värdet i att utöka nuvarande 
datacenterkonfigurationer till det offentliga molnet 
och omvandla hur IT-tjänster levereras. 

Strategin bör därför täcka följande områden: 

> En tydlig bild av hur de olika fördelarna med 
molnmiljöerna stämmer överens med problem i 
såväl verksamheten som i specifika workloads (eller 
på svenska; arbetslaster), för att skapa en bild av 
fördelarna som finns med att migrera till molnet.

> En teknisk design på hög nivå för ditt framtida 
molndatacenter. Detta ger alla IT-intressenter en 
aktuell och framtida arkitektur som kan vägledning 
kommande strategi och utveckling. 

> En rekommenderad strategi för säker anslutning 
av ditt befintliga nätverk till offentliga molntjänster. 
Detta ger IT-intressenter konkreta råd om hur man 
gör nödvändiga ändringar i befintliga brandväggar, 
proxyservrar och routrar samt implementerar 
VPN mellan platser, ExpressRoutes och andra 
nätverksalternativ till offentliga molnleverantörer. 

> En rekommenderad strategi för hosting för samtliga 
applikationer, vilket ger intressenterna en inblick 
i innebörden och fördelarna med att stödja ett 
framtida datacenter. 

> En rekommenderad strategi för identitets- och 
åtkomsthantering (Identity Access Management, 
IAM) som är kopplad till den befintliga säkerhets-
infrastrukturen. Detta ger organisationen insikter och 
specifika råd om hur tekniker som Active Directory 
Federation Services (ADFS), Security Assertion Markup 
Language (SAML) 2.0, multifaktorsautentisering, 
kryptering och enkel inloggning kan användas och ger 
information om relevanta lösningar för identitets- 
och åtkomsthantering (IAM).

> Molnleverantörens säkerhetsrutiner, vilka hjälper 
intressenter att förstå konsekvenserna och fördelarna 
med att flytta företagets workloads till molnet. 

> Ett ramverk för automatisering för att sänka 
kostnader, frigöra personal och minska den operativa 
belastningen hos teknikavdelningarna. 

> En jämförelse av total ägandekostnad (Total Cost of 
Ownership, TCO) för att köra workloads i nuvarande 
och framtida datacenter, uppdelat per workload, 
vilket ger finansiella intressenter en helhetsbild av 
kostnadsfördelar och -konsekvenser med molnet. 

> Ett ramverk för att koppla kostnaderna för workloads 
till interna kostnadsställen, vilket ger finansiella 
intressenter en mer direkt bild av värdet av specifika 
workloads.

Konsumtionsbaserat skifte
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STEG 2: 
DEFINIERA KRAV 
OCH KÖP IN RESURSER

Som en del av steg 1 har du utvecklat din molnstrategi 
och identifierat de workloads som ska flyttas till molnet. 

I steg 2 bör du arbeta med de resurskrav som behövs 
för att övergå till molnet. 

Eftersom det finns många alternativ från olika 
moln-tjänstleverantörer, och den genomsnittliga 
organisationen använder mer än ett dussin olika 
leverantörer, måste du ta fram en process och utnyttja 
den teknik som ger dig de bästa alternativen från olika 
leverantörer.

Den tekniska aspekten bör hjälpa organisationen att 
beskriva resurskraven, exempelvis beräkning, nätverk, 
lagring och operativsystem för att nämna några, och 
erbjuda de bästa alternativen ur både ett kapacitets- 
och kostnadsperspektiv. 

Något annat att ta hänsyn till i detta steg är 
licensmobilitet. Många molntjänstleverantörer erbjuder 
fördelar när man köper paket som IaaS, PaaS och SaaS 
tillsammans. Om programvarulicensen begränsar 
övergången till molnet bör du överväga dessa 
paketerbjudanden eftersom de kan innebära stora 
kostnadsbesparingar. 

När de optimala molnresurserna har identifierats kan 
du, som en del av detta arbete, spara dem som favoriter 
så att andra personer i organisationen kan använda 
dem för effektiva inköp.
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Figur 6 Konsekvent taggning över olika molnleverantörer

STEG 3: 
UPPTÄCKA, STRUKTURERA 
OCH STYR MOLNRESURSER

Eftersom molnet är så dynamiskt är det viktigt att 
automatiseringsteknik används för att upptäcka och 
styra de molntjänstleverantörer och resurser som 
används. Genom att konsekvent tagga resurser från 
olika molnleverantörer kan du bättre styra resurser från 
de olika leverantörerna. AWS och Azure tillhandahåller 
taggningshantering i molntjänsten men erbjuder inte 
möjligheten att tagga över olika molnplattformar. 
Tekniken som bör användas är ett abstraktionslager 
över de inbyggda funktionerna för taggar och resurser 

i AWS och Azure. På så sätt kan du gruppera resurser i 
olika molntjänster för att effektivt budgetera och spåra 
kostnader mot dessa. 

När molnresurserna upptäcks bör tekniken 
dessutom hjälpa organisationen att normalisera 
namngivningsstrukturen, så att resurser från olika 
molnleverantörer styrs och spåras på ett konsekvent sätt.

Flera  
taggnings- 
scheman

Konsekvent 
taggning
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Figur 7 Upprätta kostnadsstruktur och ansvar

STEG 4: 
DEFINIERA AFFÄRSENHETER  
OCH KOPPLA RESURSER TILL DESSA

För att effektivt styra molnresurser och hantera 
molnkostnader i organisationen är det viktigt att 
definiera organisationsstrukturen, inklusive hierarkin för 
affärsenheter och kostnadsställen. Genom att proaktivt 
definiera strukturen kan kunderna styra, budgetera för, 
spåra och rapportera om molnresurser och kostnader 
per affärsenhet. 

En process bör implementeras så att viktiga intressenter 
identifieras i de olika affärsenheterna – däribland 

affärsområdeschefer, IT-chefer och ekonomichefer. 
Dessa intressenter hjälper organisationen att hantera 
budgeten och kostnaderna för respektive molnresurs 
som används. När intressenterna har identifierats, 
identifierar du affärsenheterna och kopplar sedan 
molnresurserna mot respektive enhet. På detta sätt 
får organisationen total insyn i vilka molnresurser som 
förbrukas av respektive affärsenhet.

Affärsenhet Projekt Kostnadscenter

Företag

Affärsenhet A Affärsenhet B

Ekonomi Marknad Ekonomi Marknad

Projekt

CRM Affärssytem

Test Utveckling UtvecklingTest

Kostnads-
center

Ekonomi Marknad

Malmö Dublin London Stockholm
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Figur 8 Upprätta en budget per affärsenhet och hierarkisk struktur

STEG 5: 
UPPRÄTTA BUDGET 
PER AFFÄRSENHET

Budget är ett sätt att planera kostnader, upprätta 
prognoser och följa upp faktiska och planerade utgifter. 
Vid användning av molnresurser underlättar det att ta 
fram en budget innan, vilket gör det möjligt att spåra 
hur nära det är att användningen och kostnaderna 
överstiger den molnbudget som satts. Genom att ta 
fram en budget håller man dessutom den enhet som 
förbrukar molnresurserna ansvarig för kostnaderna. 
Det är proaktivt att ta fram en budget i förskott och 
spåra kostnader mot denna, och det hjälper samtidigt 
organisationer att ligga steget före eventuellt 
överskridna kostnader för förbrukade resurser i molnet.

När intressenter och affärsenheter har etablerats i steg 
4 upprättar du en process för att ta fram och följa upp 
budgetar för varje organisation. Genom att ta fram en 
budget kan en organisation spåra ner till workload-
nivå och etablera ansvar för kostnader kopplade till 
molnet. Det går att ta fram en budget utifrån värde 
och tidsperiod. När budgeten har fastställts ger du 
intressenterna i respektive affärsenhet en bild av var 
organisationen befinner i förhållande till budgeten och 
återstående budget för en viss tidsperiod.

Organisationshierarki

Företag

Affärsenhet A Affärsenhet B

Ekonomi Marknad Ekonomi Marknad

1 900 000 kr

1 000 000 kr900 000 kr

400’ kr 500’ kr 600’ kr 400’ kr



12 Copyright © 2021 SoftwareONE

Figur 9 Förbrukning per affärsenhet, funktion och resurs i PyraCloud

STEG 6: 
ANALYSERA OCH OPTIMER
BUDGETEN OCH KOSTNADERNA

Spåra, analysera och informera intressenter konsekvent 
och ofta om var de står i förhållande till budgeten och 
kostnaderna. Implementera en process som ger en bild 
över kostnader och budget per affärsenhet. 

Gör det möjligt för affärsenhetens intressenter att titta 
närmare på förbrukningen per affärsenhet, funktion 
och resurs. Ge dem även möjlighet att formge och visa 
rapporter vid behov.

Oavsett om du precis har påbörjat din resa till molnet 
eller har en etablerad plan, kan kombinationen av de sex 
stegen vi har visat ovan säkerställa att organisationen 

har en komplett plan för både nuvarande och framtida 
behov. 

Molnets potential verkar vara oändligt, men det är 
viktigt att komma ihåg att alla organisationer måste 
anpassa sin molnstrategi efter viktiga affärsutmaningar 
och inte bara använda teknik för teknikens skull. 
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Figur 10 Styr och hantera molnbudget och -kostnader med PyraCloud
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03
VÅR PLATTFORM PYRACLOUD
PyraCloud är SoftwarONEs egenutvecklade digitala 
plattform och fungerar som en åtkomstpunkt för 
hela mjukvaruegendomen. Oavsett om det gäller 
lokala lösningar eller molnet ger PyraCloud företaget 
en proaktiv och holistisk vy över sina mjukvaru- och 
molnresurser, vilket gör det möjligt att kontinuerligt 
analysera, få insikter i och optimera hela portföljen. 

PyraCloud hjälper kunder att styra och hantera budget 
och kostnader för sina resurser i molnet. Plattformen 
integreras med API:er från molntjänstleverantörer, 
konsoliderar information om budget och kostnader för 
alla molnresurser som används av en organisation.



14 Copyright © 2021 SoftwareONE

04
HUR VI KAN HJÄLPA DIG

1Gartner, https://www.gartner.com/en/newsroom/press-
releases/2018-09-18-gartner-says-28-percent-of- spending-in-
key-IT-segments-will-shift-to-the-cloud-by-2022

2Park My Cloud, https://www.parkmycloud.com/blog/
statistics-on-cloud-computing/

3Innovation Insight for Dynamic Optimization Technology for 
Infrastructure resources and Cloud, February 2017

4Rightscale, https://www.rightscale.com/blog/cloud-industry-
insights/cloud-computing-trends-2018-state- cloudsurvey

5https://www.informationweek.com/cloud/10-tips-for-
managing-cloud-costs/d/d-id/1332242?

KÄLLOR

Företag som anammar transformation behöver 
mjukvaru- och molnlösningar som är både effektiva 
och flexibla. Kostnaden för och styrningen av en 
mjukvaruportfölj kan ofta vara en utmaning med tanke 
på komplexiteten vad gäller inköp, implementering 
och hantering. En ny helhetssyn som omfattar både 
lokala resurser och lösningar i molnet krävs. 

SoftwareONE är en ledande global leverantör av 
helhetslösningar för molnbaserad teknologi och 
mjukvara. Vi erbjuder en unik, väl integrerad 
kombination av lösningar, plattformar och 

SoftwareONE är en global leverantör av mjukvaru- och 
molnportföljer, förändrar hur kunderna styr, budgeterar 
och optimerar sina globala kostnader för mjukvaru- 
och molnlösningar. Vi erbjuder en unik, väl integrerad 
kombination av lösningar, plattformar och transaktionell 
kompetens. Vi hjälper dig att hantera komplexiteten 
i och uppnå en balans mellan rättigheter, lager och 
förbrukning, så att du kan undvika efterlevnadsrisker och 
samtidigt maximera avkastningen från dina investeringar 
i mjukvaror och moln. 

Våra tjänster inom mjukvarumanagering och Software 
Asset Management (SAM) erbjuder metoder och 
ramverk för att ta kontroll över de bakomliggande 
investeringarna och processerna. Vi hjälper våra kunder 
att påskynda resan upp i molnet, storleksanpassa 
förbrukningen av och kostnaderna för moln och mjukvara 
samt minimera risken för brist i efterlevnad. PyraCloud 
utökar vår vision om att erbjuda världens främsta 
plattform för hantering av programvaruportföljen  

(eng. Software Portfolio Management). Med hjälp av 
maskininlärning och artificiell intelligens erbjuder 
PyraCloud den insyn, insikt, automatisering och kontroll 
som kunderna behöver för att maximera sin mjukvara 
och sina investeringar. 

Våra lösningar, plattformar och kompetenser är 
unika och hjälper dig att förenkla och hantera dina 
globala investeringar i mjukvaror och molnet, vilket 
säkerställer att du bara betalar för det du använder 
och samtidigt undviker efterlevnadsrisker. Kunderna 
väljer att samarbeta med oss eftersom våra lösningar 
är globala, helt integrerade, omfattar både lokala och 
molnlösningar, utnyttjar maskininlärning och artificiell 
intelligens samt minskar komplexiteten i hela den 
digitala leveranskedjan för mjukvara (eng. Software 
Digital Supply Chain). SoftwareONE är den enda 
partnern som kan bedöma, skapa, köra och optimera 
alla dina mjukvarutillgångar; från efterfrågan och inköp 
till efterlevnad (eng. compliance), synlighet och kontroll 
av lokala resurser och resurser i molnet, ända tills det är 
dags att byta ut programvaran.

Med 7 700 anställda och möjlighet till försäljning och 
leverans i 90 länder, förser vi 65 000 företagskunder 
med molntjänster och mjukvarulösningar från fler än 
7 500 tillverkare. Våra oberoende rådgivningstjänster 
och tillhörande verktyg säkerställer att kunderna 
alltid utnyttjar den teknik de behöver. Vår förmåga att 
hantera tusentals tillverkare innebär att kunderna får 
de bästa avtalen och de lägsta operativa kostnaderna.
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