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Introduktion

Idag är inte tekniken längre bara en källa till produktivitet. Den dikterar
hur företag förnyar, samarbetar och i slutändan hur de skiljer sig från
konkurrenterna. Alltmer intelligens byggs in i produkter och processer, vilket gör
dem mer värdefulla för slutanvändare, vare sig det är kunder eller en
organisations egen personal.
I och med att tekniken har förflyttat sig från företagens periferi till dess centrum
har rollen som yrkesverksam inom IT snabbt och dramatiskt utökats. I det här
klimatet ställs de inför svåra frågor:
• Hur ser jag till att våra IT-system och data är säkra? I synnerhet i molnet?
• Vilka lokala och externa plattformar passar bäst för varje arbetsbelastning?
• Hur kan jag förbättra personalstyrkans rörlighet och mobilitet?
• Hur optimerar jag befintliga investeringar och resurser?
• Vilket är bästa sättet att modernisera vår IT-infrastruktur?
• Hur skapar vi bättre upplevelser för anställda och kunder?
• Hur sköter jag den vardagliga driften samtidigt som jag förvandlar innovativa
idéer till värde?
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En förändringsresa

I korta drag så ställs dagens IT-personal inför att utveckla vinnande strategier
för att hantera dagens komplexa krav samtidigt som de förbereder företaget för
framtiden. I och med att yrkesverksamma inom IT ser behovet av att navigera
genom ett nytt normaltillstånd söker de nya sätt att sköta driften med moderna
IT-lösningar, processer, färdigheter och optimeringsverktyg för företag.

1 012

IT-yrkesverksamma
från små och
stora företag

9

länder
i Europa

30

dagars
arbete
på fältet

2018 års index

Metodik

För närvarande har IT-personalen många frågor

Resultaten av detta inledande index kommer

om det bästa sättet att hjälpa företagen att

från en online studie med ett slumpmässigt

utvecklas. Med detta i åtanke presenterar Insight

urval av 1 012 IT-yrkesverksamma i Europa.

2018 års europeiska Intelligent Technology Index,

För att kvalificera sig för studien krävdes det

en utvärdering av de senaste trenderna inom

att de deltagande var ansvariga för minst två

branschen som tar upp de viktigaste farhågorna,

av följande områden: förvaltning och tillsyn av

utmaningarna, fördelarna och besluten som

IT-system, utvärdering av IT-behov för företaget

europeisk yrkesverksamma inom IT står inför.

samt godkännande eller val av IT-konsulter.

Vi hoppas att dessa insikter kommer att hjälpa

Fältarbetet utfördes mellan 1:a maj och 30:e

IT-ledare att ta välinformerade beslut om hur

maj 2018.

de ska hantera IT idag och transformeras för
morgondagen.

I studien definieras företag med färre än 100
anställda som små, företag med mellan 100 och
999 anställda som medelstora och företag med
mer än 1 000 anställda som stora.
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VIKTIG INSIKT

Teknik är en
affärsvaluta.
IT-avdelningarna och dess personal arbetar inte
längre i företagets periferi. Istället har de en allt
större roll i hjärtat av företaget och dess organisation,
interna processer och externa utbud.
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Teknik är en affärsvaluta.

Tekniken har blivit en integral del av företagets innovation och administration.
Det är trots allt så att 68 % av IT-ledare håller med om att deras ledningsgrupp
anser att alla företag egentligen, i grund och botten, är IT-företag.

Mer än tre fjärdedelar (78 %) av påverkare
inom IT anger att deras företag har antagit
en någorlunda ”bimodal” IT-lösning.
I och med att företag gör tekniken strategiskt

de avdelningar som hanterar externa erbjudanden

nödvändig ser IT-ledare förändringar i deras

nytta av de tekniska strategierna precis som de

avdelningars struktur, ofta med positiva resultat.

interna FoU-processerna. IT-chefer rapporterar

Mer än tre fjärdedelar (78 %) av påverkare

att efter ekonomin är det produktutveckling som

inom IT anger att deras företag har antagit

påverkar teknikbeslut mest.

en någorlunda bimodal IT-lösning där en grupp
är fokuserad på drift och förutsägbarhet medan
en annan fokuserar på innovation. I de företag
som har antagit en bimodal lösning rapporterar
94 % av IT-yrkesverksamma att arbetslagen har
anpassat sig väl. Personalstyrkor specialiserade
på både drift och innovationer visar att
företagen inser behovet av att både förvalta

Företag inser i allt större utsträckning att
tekniken inte bara hjälper verksamheten utan
blir verksamheten och IT-chefer lägger märke
till den förändringen. Inom IT-avdelningen
och i hela företaget utvecklar tekniken
organisatoriska strukturer och nya intressenter
deltar i konversationerna om teknikstrategier.

och transformera.

Företaget inser att investeringar i IT för att

På dagens marknad antar företag inte bara nya

viktigt som att använda tekniken för att förbättra

strategier för IT-personalen. De använder också

kundupplevelser. IT-cheferna måste därför vara

tekniken för att stärka interna processer inom

redo att leda den digitala transformeringen

andra affärsområden, i synnerhet FoU. Mer än

inifrån och ut.

förbättra intern förvaltning och innovation är lika

hälften (52 %) av IT-personalen rapporterar att
deras företags avdelningar som arbetar med
produktinnovationer införlivar Internet of Things
(IoT) i sina strategier och processer. Dessutom drar
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Säkerheten
dominerar för
IT-experterna.
I och med att tekniken spelar en allt större roll i
företagen kan dataintegritet och säkerhet innebära
skillnaden mellan framgång och misslyckande för
ett företag. Införandet av dataskyddsförordningen
(GDPR) sätter ytterligare press på IT-chefer.
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Säkerheten dominerar för IT-experterna.

Det råder inget tvivel om att IT-chefer ägnar mycket tid åt integritet och säkerhet.
57 % anger att dataintegritet är deras främsta teknikbekymmer. På detta läggs
känslan hos mer än hälften (55 %) av IT-yrkesverksamma att IT-säkerhet är det
område där det främst bör satsas mer pengar på.
Yrkesverksamma inom IT har visserligen

dem har, nämligen att GDPR kommer att

alltid fokuserat på integritet och säkerhet men

ha en positiv påverkan på deras verksamhet.

införandet av GDPR har troligtvis intensifierat

De kan ha rätt. Även med de hot det innebär,

detta arbete. I dagens samhälle kan en brist

är GDPR en möjlighet för företagen att ompröva

i dataintegriteten innebära att kunder tappar

sitt förhållande till datasäkerhet till det bättre.

förtroende för företaget, att varumärkets rykte

Att införa nya integritetsskydd kan exempelvis

skadas och äventyrar företagets framtid.

driva innovationer som förbättrar produkter

IT-yrkesverksamma är trots de eventuella

och tjänster.

problem som kan dyka upp för företagen

GDPR är Europas nya verklighet och företag

optimistiska om deras möjlighet att följa

försöker fortfarande förstå vilken påverkan det

GDPR. 74 % av dem anser att deras data och

kommer att ha på verksamheten och långsiktig

databehandlingsmetoder följer GDPR fullt

framgång. Vissa företag stressar kanske för att

ut. Denna optimism kan bero på kortsiktiga

nå efterlevnad, medan vissa väntar och ser hur

investeringar i grundläggande integritetsskyddet,

böterna för icke-efterlevnad kommer att bedömas

inklusive e-postsäkerhet och förebyggande

och tas ut. Oavsett har GDPR utmanat företagen

av dataläckage, snarare än långsiktiga

och lyft viktiga frågor om hur man behandlar

investeringar i strängare överensstämmelse

och använder kundernas uppgifter på ett sätt

och styrningslösningar.

som följer reglerna utan att offra möjligheter

IT-personalens optimism gällande efterlevnad av

att engagera kunder.

GDPR kan också komma ur den bild som 50 % av

Procentandel IT-yrkesverksamma som är väldigt bekymrade över följande tområden:
Dataintegritet
41 %

Att underhålla IT-utrustningen väl

40 %

Att övervaka budget och kostnader

37 %

Möjligheten att anpassa till ny teknik

37 %

Status för befintlig teknik

37 %

Införande av molnlösningar

34 %

Att behålla och attrahera talangfulla medarbetare

34 %

Att stärka och ge stöd åt personalstyrkans produktivitet
Jämnare kundengagemang
Att bli av med lokala kapaciteter

7

57 %

Att förbättra kundupplevelsen
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33 %
32 %
30 %

VIKTIG INSIKT

Smartare
investeringar
är avgörande.
IT-yrkesverksamma har ännu inte de resurser
de behöver för att serva dagens företag och hålla
takten med morgondagens behov. Därför ser
IT-yrkesverksamma IT som ett utgiftscenter
och innovationen blir lidande.
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Smartare investeringar är avgörande.

Företagen flyttar fram positionerna för IT från back office till centrum av driften
och de IT-yrkesverksamma möter ytterligare tryck att uppnå GDPR-efterlevnad.
Budgeten för IT håller dock inte jämna steg med vad IT förväntas göra. Faktum
är att (37 %) av IT-yrkesverksamma rapporterar att övervakande av budget och
utgifter är ett av deras främsta teknikbekymmer.
Det är inget snack om att IT-budgetar inte växer

transformera för morgondagen. Dessutom anser

snabbt nog. Nästan hälften (48 %) av påverkare

57 % att IT riskerar att misslyckas eftersom de

inom IT rapporterar att deras budget för 2018

måste serva behov som tävlar mot varandra utan

är oförändrad sedan 2017.

effektiva resurser att ge stöd åt verksamheten.

I synnerhet de IT-yrkesverksamma är bekymrade

Tekniken har flyttats från sidlinjerna till

över de resurser som krävs för att hålla

företagens centrum, men samtidigt väntar

vardagsdriften flytande samtidigt som de

de IT-yrkesverksamma på att deras budget ska

också levererar på innovationsinitiativ. 27 %

komma ikapp. Utan tillräckliga resurser för att

av IT-yrkesverksamma ser IT som mer av ett

stödja IT:s många och växande ansvarsområden

utgiftscenter jämfört med 13 % som ser det som

blir funktionen en börda för företaget snarare

ett innovationsnav. Mer specifikt anser nästan 7 av

än en avgörande konkurrensfördel. För att

10 IT-yrkesverksamma (69 %) att de kämpar för att

undvika detta måste IT-budgeten investeras

upprätthålla båda åtagandena, när de reflekterar

smartare för att minska kostnaderna för driften

över förmågan att hantera idag och samtidigt

så att pengar kan satsas på innovationer.

Områden där teknikutgifterna måste bli större:

58 % 57 %
46 %

38 %
28 %

50 %
27 %

35 % 35 %

33 % 35 %

23 %

30 %
28 %
23 %
24 %26 %
25 % 24 %
20 % 22 %

24 %
11 %

Säkerhet

Moln

Liten
Företagsstorlek

9

Mobilitet

Mellan
Företagsstorlek

CRM

Försäljning
(inklusive
kundtjänst)

Stor
Företagsstorlek

Insight Intelligent Technology Index 2018 - Europa

18 % 20 %

E-handel Marknadsföring Support och

aktivering av
slutanvändare

3% 4%
Jag anser
inte att vår
IT-budget
behöver växa
inom något
område

VIKTIG INSIKT

Behovet av
talanger inom IT
omformar företag.
Samtidigt som IT-yrkesverksamma kämpar för att
uppfylla kraven uttrycker de också oro för brist på
personalresurser. IT-chefer agerar dock på denna
oro genom att vidta steg för att göra företagen mer
attraktiva för de främsta talangerna inom IT.

10

Insight Intelligent Technology Index 2018 - Europa

Behovet av talanger inom IT omformar företag.

IT-yrkesverksamma ser att framgångarna med befintlig och framtida teknologi
till stor del attraherar och behåller talanger. En av tre IT-yrkesverksamma
identifierar att behålla och attrahera talangfulla medarbetare som deras
viktigaste teknikbekymmer. I synnerhet när det kommer till big data så är bristen
på talanger anställda på företaget det främsta bekymret för IT-yrkesverksamma.

42 % av de IT-yrkesverksamma rapporterar
att de planerar att investera i managed services
för att ge sina anställda bättre stöd.
Företagen hanterar denna oro på flera sätt,

Allokering av resurser för molntjänster och

bland annat genom att investera i molnteknik

managed services visar att företag prioriterar

som möjliggör flexibelt arbete, förbättrar

skapandet av en uppkopplad personalstyrka

kommunikations- och hjälpsamarbetet. I ett

och arbetsplats. En sådan miljö kan vara en stor

försök att minska personalomsättningen och

fördel när det gäller att attrahera och behålla

attrahera de främsta talangerna använder

IT-talanger som är vana vid smidig, intuitiv teknik

företag molntjänster som kan bidra till mer

baserat på deras upplevelser som kunder och

tillfredsställd personal, och de ser resultatet av

att de är hemma i tekniken.

detta. 65 % av de IT-yrkesverksamma rapporterar
en flexiblare och/eller bättre samarbete i IT-miljön
efter investeringar i molntjänster. Dessutom

Besluten från IT-proffs antyder att de är djupt
medvetna om att prioritering av IT-talang samt

rapporterar 54 % bättre fjärråtkomst.

medarbetarnas tillfredsställelse är lika med

Förutom med investeringar i molntjänster som

lägger större vikt vid förståelse och utformning

ger anställda bättre möjligheter till mobilitet

av överlägsna arbetsupplevelser och verktyg

och samarbete tittar företag även på managed

investerar de samtidigt sin förmåga att hantera

services för att ge större stöd åt anställda som

idag och förvandla imorgon. Dock är det för

förväntar sig överlägsna teknikupplevelser.

vissa företag, med för små budgetar och alla nya

Mer specifikt rapporterar 42 % av de IT-

IT-roller som DevOpsSec-ingenjörer eller

yrkesverksamma att de planerar att investera

datavetenskapliga strateger, svårt att uppfylla

i managed services för bättre stöd åt de anställda

personalstyrkans alla behov med personal

som i allt högre utsträckning vill styra och

inom företaget, vilket gör att de istället söker

personanpassa sin teknik och sina verktyg.

externa lösningar.
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VIKTIG INSIKT

IT-experterna
behöver hjälp.
Förutom att managed services kan bistå företagets
anställda hjälper det även de IT-yrkesverksamma att
balansera förvaltnings- och transformeringsdelarna
av verksamheten.

12

Insight Intelligent Technology Index 2018 - Europa

IT-experterna behöver hjälp.

De IT-yrkesverksamma har mycket att stå i. Besluten kring teknik och strategier
blir alltmer komplexa. Konkurrerande behov förvärrar budgetbegränsningarna.
Resurser anställda på företaget är kanske otillräckliga för vad som förväntas av
IT-avdelningen. Det innebär att påverkare inom IT klarar av dessa utmaningar
genom att vända sig till extern hjälp i form av managed services som frigör
värdefulla interna IT-resurser till att fokusera på strategiska IT-projekt. Faktum
är att mer än tre fjärdedelar av de IT-yrkesverksamma rapporterar att 28 % av
deras IT-budgetar för 2017 gick till managed services.

58 % av de IT-yrkesverksamma kommer
troligen att investera i managed services
kommande 12-24 månader.
I synnerhet är det så att mer än hälften

Det ser inte ut som att investeringarna

(52 %) av de IT-yrkesverksamma investerade

i managed services minskar framöver. Faktum

i managed services 2017 för att förenkla sin IT-

är att 58 % av de IT-yrkesverksamma troligen

förvaltning och förbättra IT-styrningen generellt.

kommer att investera kommande 12-24 månader.

Tillsammans med det dagliga ansvaret, använde

Denna vilja att investera i managed services

IT-yrkesverksamma managed services för att

är inte förvånande då trycket på att minska IT-

bättre stödja innovation. Under 2017 investerade

förvaltningens kostnader för att utvecklas inför

42 % i managed services för att frigöra interna

framtiden växer sig allt större. För att möta det

IT-resurser för att kunna fokusera på tillväxt och

här behovet behöver organisationer ytterligare

affärsinitiativ. Med managed services som ser

processer, färdigheter och verktyg, varav många

till att driften sköts effektivt i bakgrunden kan

kommer att realiseras genom externa resurser,

företagen använda andra resurser till innovation.

levererade av managed services-partners.

Varför investerade IT-yrkesverksamma i managed services 2017?

Vi behövde förenkla IT-förvaltningen
för att förbättra vår IT-styrning.
Vi behövde frigöra interna IT-resurser för
att ge stöd åt affärsinitiativ för tillväxt.

42 %

Vi ville ge mer stöd åt våra anställda
som i större utsträckning ville styra och
personanpassa sin teknik och sina verktyg.

42 %

Vi behöver en IT-leverantörskedja som
möjliggör skalbarhet.
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15 %
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Med investeringar
i molnet går du
en ljus framtid
till mötes.
IT-yrkesverksamma kämpar med nya säkerhetshot,
otillräckliga medel, konkurrens om talanger och
outsourcing men verkar optimistiska inför livet
i molnet. Faktum är att molnet kan vara det perfekta
testfallet för affärsutveckling.
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Med investeringar i molnet går du en ljus framtid till mötes.

Ingen ifrågasätter längre molnets roll i näringslivet idag. Alla typer av företag har
insett dess värde och har börjat utveckla egna strategier för att dra nytta av allt
det har att erbjuda. Faktum är att 89 % av företagen investerat i molntjänster
under 2017. Av dessa investerade flest, 66 %, i plattformen Software as a Service.
Tvåa bland molntjänsterna kom, på 52 %, Infrastructure as a Service, tätt åtföljd
av säkerhet på 50 %.

Av dessa investerade flest, 66 %,
i plattformen software as a service.
Förutom att investera i molntjänster har

investerat i molntjänster under 2017 anser att

företagen även börjat flytta till molnet. 91 %

de är till fördel för företagen och 55 % rapporterar

av de IT-yrkesverksamma rapporterar att

”stora fördelar” med molntjänster. Intressant

deras företag har migrerat en del av sina

nog verkar svaren från IT-chefer som rapporterar

arbetsbelastningar till publika moln. Totalt sett

om de främsta fördelarna med molntjänster

har 38 % av företagen migrerat 40-60 % av

säga att molnen ger lösningar på några av deras

arbetsbelastningarna till ett publika moln medan

största teknikbekymmer, i synnerhet de gällande

28 % av de stora företagen har

flexibilitet, effektivitet och säkerhet. Enligt 65 %

61-99 % av arbetsbelastningarna i molnet.

av de IT-yrkesverksamma är en flexiblare IT-miljö

Självklart oroar sig vissa över vad de ska
överföra till molnet och när. De är särskilt
oroliga vad gäller att hantera data i molnet.
Datatillgänglighet och datalokalisering är

som gynnar samarbete den största fördelen
med molntjänster och 54 % rapporterar bättre
fjärråtkomst. 51 % anser att deras datamiljö
är säkrare efter att ha investerat i molntjänster.

de främsta molnbekymren för 39 respektive

Enligt de fördelar som rapporteras av IT-

38 % av IT-påverkarna. Samtidigt rapporterar

yrkesverksamma kan investeringar i molnet

34 % av IT-yrkesverksamma att införandet av en

hjälpa företag att bli mer produktiva och

förvaltningsstrategi för data i molnet är deras

konkurrenskraftiga. I synnerhet de tydliga

största hinder när det kommer till att optimera

fördelarna med att investera i molntjänster –

IT-infrastrukturen. Utöver frågor gällande data

samarbete, flexibilitet och effektivitet – hjälper

undrar IT-yrkesverksamma hur de ska ha råd

företagen att utveckla en mer uppkopplad

med molntjänster, på 47 % är det näst största

personalstyrka och rörligare IT-system som

området (efter säkerhet) där IT-chefer rapporterar

tillsammans kan minska tiden mot marknaden

att teknikbudgeten måste bli större.

och förbättra upplevelsen för slutanvändaren.

Även om dessa molnbekymmer finns så överväger
fördelarna. Det verkar som att framtiden för
företagen kommit och enligt IT-cheferna ser
den ljus ut. Nästan 100 % av företagen som har
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Att lyckas med molnet kan vara en bra indikering
på vad som händer när företag prioriterar
teknikbeslut som förenklar den vardagliga
driften och frigör resurser för innovationer.
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Sammanfattning

Tekniken är redo att göra en enorm inverkan på företagen, med kraften att transformera verksamheten
i denna digitala tidsålder. Men resan dit måste vara genomtänkt. Tekniken utvecklas snabbt och många
av de lösningar som företagen antar idag kan bli en börda, eller till och med föråldrade, inom en nära
framtid. Det innebär att IT-yrkesverksamma måste agera proaktivt för att identifiera sitt företags
prioriteter. Utifrån kunskap om den befintliga IT-miljön och hur företaget står sig inför framtiden måste
IT-chefer definiera de teknikinvesteringar som företaget kräver samt rita upp en karta för att ta sig fram
genom den digitala transformeringens snårskog.
Förstå hur man prioriterar och investerar för att balansera dagens behov mot morgondagens kan
vara svårt, men de IT-yrkesverksamma behöver inte göra det ensamma. En bra teknikpartner kan hjälpa
företag att gå igenom de många moderna IT-lösningar som finns för att hitta en anpassad strategi som
passar företagets unika profil och affärsmål. Genom att följa den smartaste vägen mot transformationen
kommer IT-yrkesverksamma att driva framgångsrika affärsmål båda idag och imorgon.
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Om Insight
Idag är varje företag ett teknikföretag.
Insight Enterprises Inc. hjälper företag
av alla storlekar med Insight Intelligent
Technology Solutions™ och hjälper dem
att maximera affärsvärdet av IT. Som en
Fortune 500-rankad global leverantör av
lösningar och tjänster för hybridmoln,
uppkopplade personalstyrkor och
optimering av leverantörskedjor hjälper vi
kunder att lyckas med sin IT-förvaltning
idag samtidigt som vi transformerar den för
morgondagen. Våra mer än 6 600 anställda
hjälper våra kunder att innovera och
optimera sin drift, från IT-strategi och design
till implementering och förvaltning, för att
driva företagen smartare. Upptäck mer på

MKT3130

se.insight.com

