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Inledning

Tillväxten för marknaden av molntjänster har varit märkbart stark under det

senaste decenniet. Marknaden har växt mellan 2010 till 2020 och gått från 15.8

miljarder dollar till 236 miljarder dollar. Gartners senaste undersökning från 2019

visar hur utvecklingen av molntjänster kommer ta en ännu större plats de närmsta

två åren. Företag har fått ett ökat förtroende för molntjänster vilket tydligt visar

sig när vi tittar på framtidsprognosen. Molninvesteringar ligger i topp tre när det

kommer till hur organisationer väljer att prioritera framtida investeringar. Gartner

presenterar från sin senaste undersökning att marknadsstorleken fram till år

2022 förväntas växa så mycket som tre gånger av den totala IT-tjänsten.

Varför började företag använda molnet?

Det finns flera anledningar till varför användandet av molntjänster har exploderat

sista åren. Huvudanledningen till att använda molntjänster är att det går extremt

mycket enklare och snabbare att utveckla nya affärsstödjande lösningar,

dessutom blir det stabilare, säkrare, flexiblare, skalbarare och bjuder in till enklare

samarbete. Att bara migrera en gammal app eller lösning leder oftast till en

stabilare miljö, men brukar inte vara en större kostnadsbesparing. Tänk på molnet
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Vad hände när företag börja migrera till molnet för 10 år sedan?

AWS lanserade EC2 (virtuella servrar) och S3 (lagring) redan 2006 och många
molntjänster har nu funnits i över 10 år och på sina håll fullständigt revolutionerat
hur vi bygger IT-tjänster och IT-organisationer. Resan till molnet har dock inte
varit smärtfri. Många företag som har gjort flytten till molnet har upplevt hur de
omgående tappat kontrollen. Innovationskraften i molnet, där du kan starta en
Servertjänst på en minut eller testa en ny AI-tjänst omgående, släppte fri en
enorm kreativitet hos många IT-avdelningar. I många större organisationer kunde
det ta upp till tre månader från beställd server till dess att Inköp hade köpt hem
servern, den hade levererats till serverhallen, installerats, patchts och var redo för
användning. När det nu gick att starta en server på ett par minuter kunde många
äntligen genomföra projekt och tester utan större väntetid, vilket gjorde att det
startades upp en enorm mängd nya servrar. Men då man inte hade satt upp
relevanta attestflöden och monitorering av tjänster så skenade kostnaderna då
servrarna och tjänsterna glömdes bort efter testet var slutfört.

Vi har nu jobbat i molnet i tio år och vill dela med oss av våra tips och trix. I guiden
tar vi upp innovationsfördelar, hur du ska tänka när du väljer plattform,
strategiska grunstena och tekniska framgångsfaktorer. Allt för att du ska få mer
kunskap och bra förutsättningar inför en framtida molnsatsning.
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Innovationsfördelar med molnet

1
Låg instegskostnad

Här ligger kostnad och tid i fokus. Via molnleverantörer kan du snabbt
och enkelt gå in och köpa de specialiserade tjänster du behöver. För
några dollar och på några minuter kan du testa några av AWS alla 1000
tjänster.

2 Molnet är en arena för alla

Molnet öppnar upp spelplanen genom att ge både stora och små företag
samma förutsättningar. Din verksamhet har nu samma tillgång till
tjänster för bland annat AI, IoT och Business Intelligence som tidigare
bara Enterprisebolag hade råd att investera i. Molnet öppnar upp och
förändrar konkurrensen mellan stora och små bolag. Om ni är ett litet
eller stort bolag spelar inte längre någon roll. Nu handlar det om att vara
först på bollen!

3 Lägre risk, enkelt att bygga MVP och skala vid framgång

Förr var du tvungen att investera stort för att ta fram en pilot. Den risken
har reducerats i hög grad. Idag är det betydligt enklare att bygga för att
sen skala upp. Molnet ger dig möjligheten att enkelt bygga och testa nya
prototyper (MVP) samt testa nya teknologier. Du kommer alltså nå
marknaden betydligt snabbare och samla information kring hur du kan
vidareutveckla produkten, få den dit du vill och addera ännu mer värde.
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Molnet ger tydliga fördelar inom tre
områden

1 Business Intelligence/ AI-lösningar

Inom Business Intelligence hittar du en bred mängd av analys och
tjänster inom machine learning. Det finns extremt starka AI-motorer
som kan kalkylera och ge förslag på exempelvis köpprocessen inom e-
handel och lagerhantering.

AWS har i dagsläget över 170 huvudtjänster och 1000 underliggande tjänster,
allt från standardtjänster som compute och databas, till IoT, ML, Quantum-
processorer och Robotics. För den som inte har påbörjat molnresan kan det vara
svårt att veta var du ska börja, vi har listat tre områden där användandet av
molntjänster är särskilt kraftfullt kontra att jobba on-premise.

2 IoT

Edge computing och molnet tillsammans ger enkla IoT-lösningar. Edge
computing är en konsekvens av ökade uppkopplade saker. Då saker som
uppkopplas endast kommer att öka är detta ett högst relevant område
där man ser stora fördelar. Bearbetning av data och beräkningar sker så
nära datans ursprung som möjligt. Flyttar du utvalda
arbetsbelastningar till nätverksgränsen så resulterar det i mindre tid
när det kommer till att kommunicera med molnet. Effekten blir en
snabbare reaktion på förändring.

3
Data

Du kan dra full nytta av din insamlade data. Molnet gör det mycket
enklare att ta hand om sin insamlade data än om du använder en egen
databas. Det finns färdiga moduler där du kan bygga på AI- och IoT-
lösningar.
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Vi har nu hjälpt kunder att nyttja
fördelarna med molnet i över 10 år.
Oavsett om det är AWS, Azure eller GCP
har vi sett vad som fungerar och vad
som blir en utmaning när företag börjar
nyttja molnet. Med denna guide vill vi

bjuda på våra erfarenheter och insikter för att du som står inför en flytt till molnet
ska kunna göra det med bästa möjliga förutsättningar!

Val av plattform

Amazon Web Services, Azure eller Google Cloud? Det är viktigt att välja plattform
efter behov. Alla tjänsteplattformar har för- och nackdelar och det kan kännas
svårt att veta vilken plattform som är mest lämpad för dig. För att hjälpa dig hitta
rätt plattform har vi listat de tre olika plattformarna samt vad dem är mest
lämpade för.

AWS är lämpligt:

• När du vill nå en global marknad

• När du vill ha en stabil och pålitlig service från en molnplattform med en lång
meritlista

• När du behöver flexibilitet och en bredd av tjänster

Azure är lämpligt:

• När du migrerar till molnet för första gången

• När majoriteten av verksamhetens applikationer och plattformar är Windows-
baserade

• När du vill köra en hybrid leverans

Google Cloud är lämpligt:

• När du har ett företag som är “född i molnet”

• När du vill använda SaaS-produkter

Sammanfattningsvis är AWS den plattform som är mest mogen, pålitlig och har det
bredaste utbudet av produkter och tjänster. Azure är ett bra val om du är bunden
till Microsoft-teknik och om du vill ha hybridlösningar. Google Cloud är oftast det
billigaste alternativet och fungerar bra när man bygger rent molnbaserade
lösningar. Om ditt företag inte är född i molnet bör ni se över valet av en multi
cloud-strategi, för att nyttja styrka i Azure för exempelvis office och legacy-
applikationer skrivna i .Net. och AWS för deras bredd av tjänster och bäst upptid.

Ge dig själv rätt
förutsättningar



Även om valet av tjänsteplattform är
viktig, är valet av en teknisk strategi
och övergripande IT-strategi långt
viktigare för en lyckad molnsatsning.
Att allt annat lika, flytta från en server
on-premise till en server hos AWS eller
Azure kommer inte ge en ökad
innovation utan snarare bara en ökad
kostnad. Baserat på vår erfarenhet har
vi identifierat ett antal strategiska
grundstenar och tekniska
grundstenar för en lyckad satsning.

Cloud first

Med hjälp av en Cloud First-strategi är
det möjligt att kombinera
applikationer med mikrotjänster och
förenkla hanteringen av
infrastrukturen med serverless-
teknik. Du kan uppdatera
applikationer och infrastruktur snabbt
genom att bygga en kontinuerlig
pipeline för leverans och
standardisera operationer, genom att
modellera appar och infrastructure as
code. Du kan säkra hela
applikationens livscykel när du
automatiserar säkerheten.

Rätt teknologi

Våga använda teknik som du inte känner dig bekväm i! Det kommer konstant ny
teknik, AWS lanserar cirka 1200 nya tjänster årligen, att gå kvar i gamla banor och
inte våga testa nytt kommer inte vara till din fördel. Du behöver använda rätt
teknik för uppgiften. Som ledare måste du våga utmana dina medarbetare att
använda ny teknik. Att vara bekväm i det här sammanhanget handlar om att våga
lita på experter.
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Bygg organisationen efter mikrotjänster

Automatisera organisationens tjänster med hjälp av mikrotjänster.
Mikrotjänstarktitektur är en metod för att bygga en applikation med en
uppsättning av små tjänster. Mikrotjänster är lika mycket en fråga om
organisationen och människorna som det är en fråga om arkitekturen. För att
lyckas med mikrotjänster bör ditt företag noggrant organiseras efter de processer
som finns.

Mikroservicearkitektur ger en långsiktig smidighet och tjänsterna en bättre
hållbarhet i komplexa system då möjligheten för en automatiserad och
självständig livscykel finns. Tack vare att varje domän skalas separat är dem
återanvändbara vilket i sin tur minskar kostnaderna. Du behöver alltså inte stänga
ner hela organisationen då de olika tjänsterna inte påverkas av varandra.
Mikrotjänster är utformade för att minimera beroenden mellan varandra, antingen
undviker de kommunikationen mellan varandra eller gör kommunikationen
oberoende av statusen för andra mikrotjänster.

Det du bygger tar du hand om

Devops är ett tankesätt, en kultur och en uppsättning av tekniska metoder.
Devops tillhandahåller kommunikation, integration och automatisering bland alla
människor som behöver planera, utveckla, testa, distribuera och underhålla
lösningen. Men även övervaka och ge insikter från användning. Molnet och
mikrotjänsterna gör det möjligt för teamet som utvecklar att ta ansvar för
driftfrågor. Den tekniska Verktygslådan består av Infrastructure as a code och
Containerization där aktiviteterna av loggning och övervakning möjliggör insikter,
visualisering, analys, autoscaling och svar som varnar.
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Tekniska framgångar för en lyckad
molnsatsning

1 Använda Infrastructure as a code

När du använder infrastructure as a code får du en strukturerad miljö
som inte behöver gå igenom andra IT-avdelningar. Det underlättar för
utvecklarna som snabbt kan sätta upp en utvecklingsmiljö.
Infrastructure as a code dokumentar systemet per automatik vilket gör
att förändringar i infrastrukturen inte behöver ta tid och kraft att

När du har tagit ett strategibeslut som “Cloud First” och att bygga organisationen
efter mikrotjänster är det dags att titta på de tekniska grunderna för en lyckad
satsning. Här listar vi sju tekniska tips att tänka på.

2 Serverless

Serverless eliminerar nästan hela basens driftkostnad. Du kan räkna med
mindre personal för att upprätthålla servrar. Kör du serverless får du
även möjligheten att ta del av den ultimata skalbarheten. Serverless,
ibland kallad för function as a service har en del huvudegenskaper som
ger dig:

• Funktionalitet som är uppdelad i separata fristående applikationer
eller funktioner

• Möjlighet att köra på begäran och sänka kostnaderna ytterligare

• En tjänst där varje funktion skalar oberoende av varandra

• Bekvämligheten att inte behöva tillhandahålla någon hårdvara
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3 Mät, mät, mät

För att kontrollera kostnader och de nya miljöerna måste du mäta alla
områden. Om du inte mäter riskerar du att tappa kontrollen, dina
kostnader skenar iväg och allt blir för komplext. Vad är det du ska mäta?
Vi har listat de KPIér som är mest relevanta för dig att mäta:

• Kostnad per minut, tjänst och möjlig besparing. Ju mer granulär din
mätning är desto lättare är det att se vilka event som driver kostnad
och hur ni kan optimera miljön för de händelser som sker.

• Användande per minut, vad används och hur mycket

• Säkerhet och risker

• Tillgänglighet

4 Förstå moln-ekonomin

Det är viktigt att ha koll på de finansiella aspekterna när du flyttar till
molnet. Vilket du bland annat gör genom att mäta. Det handla om att
kunna hantera den potentiella innovationen.

5 Testa kaos-scenario

Chaos Monkey är ett program som Netflix kör för att gå in och krascha
system för att försöka se vart det finns fel och hur man kan åtgärda eller
förebygga de felen. Det är ett bra sätt för att arbeta för att förebygga
potentiella problem eller störningar.

6 Separata miljöer och projekt

Det är viktigt att separera miljöerna. En server ska inte köra både tester,
utveckling och produktion. Molnet gör det möjligt att separera de olika
servrarna.

7 Genomför återkommande säkerhetstester

Alla organisation bör genomföra säkerhetstester. Testerna är viktiga för
att hitta sårbarheten i IT-miljön. Du kommer ha möjlighet att fånga upp
nya identifierade brister snabbt och åtgärda dessa.
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Vi har hjälpt företag med digitala lösningar i 15 år. Vi erbjuder det senaste inom
AI, IoT och automation till AWS, Java och .net. Med seniora projektledare och
affärsmän i Sverige och 3000 ambitiösa och välutbildade utvecklare i Polen
möjliggör det bästa av två världar – hög kvalitet och konkurrenskraftiga priser. Med
knappt 5 % personalomsättning och kunder som stannar i snitt 10 år är det inte
tomma ord – våra kunder gillar det vi gör!. Vi lever våra värderingar och vi sitter på
alla digitala lösningar du behöver för att lyckas.

Om oss

Vill du prata mer om molent och hur du
kan nyttja det i din organisation?

Hör av dig till oss!
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