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konklusioner

SKIFTENDE
oplægsholdere

20 + 10
minutter

Lidt praktik inden start

Har du spørgsmål
kan du stille dem i chat-
funktionen, og de vil blive 
besvaret efter ‘talk’en’

Vil du gerne gense 
slides
bliver denne DevoTalk
optaget og gjort 
tilgængelig på sitet 
devotalks.dk 

Generer ”video-
vinduet”
af dagens taler i fht. at se 
slides, kan du selv 
drag’n’drop’e vinduet til 
et passende sted



WEBINAR SERIE

9. juni
Cloud computing i Danmark

10. juni
Hvordan håndterer man integration af 
it-miljøer, når cloud er en del af 
løsningen 

12. juni
It-sikkerhed ved anvendelse af cloud

16. juni
Opdatering af værktøjskassen til multi-
cloud og hybrid IT

18. juni
Cloud-parat it-afdeling - udvikling af 
organisation, processer og kompetencer 
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Devoteam cloud-analyse 2020

Rapporten er gratis og kan findes på Devoteam.

• Spørgeskema udsendt til mere end 1000 
virksomheder

• Interviews med en række danske virksomheder
• Rapporten består af to dele:

• Analysen
• Baggrundsinformation



Temaer for 
analysen

• Hvilke strategier for cloud anlægges, og 
hvilke udfordringer er det med 
efterlevelse?

• Hvilke bevægelser er der sket mod cloud, 
og hvilke er planlagt for de kommende 
år?

• Hvad har været drivende for at satse på 
cloud?

• Hvilke cloud-services er taget i brug, og 
hvilke er der planer om at anvende?

• Hvad er mest begrænsende for at tage 
cloud services i brug?

• Hvilke gevinster er opnået?
• Hvordan påvirkes it-afdelingens 

værktøjsanvendelse og interne 
organisering af en større cloud-
anvendelse?



Cloud analyse 2020

• Uddrag fra rapporten



hvilke mål prioriterer danske 
virksomheder højest?

Cloud understøtter den 
digitale transformation 

Undersøgelsen viser, at 
bevægelsen mod cloud i 

høj grad drives af 
virksomhedernes ønske 

om digital transformation, 
dvs. et ønske om højere 

agilitet, bedre muligheder 
for skalering og udvikling 

af kundevendte digitale 
løsninger. 



Har virksomhederne et 
cloud-first princip, og i givet 
fald, bliver det efterlevet?

Cloud-first er 
populært, men svært 

Cirka halvdelen af 
virksomhederne har et 

erklæret mål om cloud-
first, men det er svært 

at efterleve princippet i 
praksis. 



hvilke leverancemodeller har 
virksomheden i anvendelse, 
eller planer om at anvende?

Svarene viser, at de 
fleste anvender en 

”flerstrenget” strategi. 
Det vil sige, at man 

typisk får sine 
leverancer i en 

kombination mellem 
konventionelle it-

serviceleverandører, 
egne datacentre samt 

cloud-leverandører. 



Primære bevæggrunde for at flytte 
systemer til cloud-services. 

Den dominerende faktor 
er agilitet og 

skalerbarhed, hvilket 
flugter fint med 

virksomhedernes 
overordnede mål for it. 

Dernæst kommer 
bevæggrundene, der 

reducerer behov for 
specialiserede 

kompetencer, og bedre 
driftsstabilitet.

Mange virksomheder får 
ikke reduceret deres 

behov for specialiserede 
kompetencer 

Er målene for at flytte i cloud opnået?



Hvilke krav er sværest at 
opfylde i forbindelse med 
cloud? Integrationer 74 %

Udvikle og tiltrække 
rette kompetencer 

53%

Efterlevelse af it-
sikkerhedskrav 51 %



Styring af it-services og 
ressourcer

Virksomheder 
anvender cloud-native

værktøjer i flere 
forskellige clouds, 

hvilket kan give 
udfordringer med 

større kompleksitet 
og behov for større 

kompetencebredde
Andel af virksomheder der anvender ét eller flere 
cloudbaserede værktøjer til management af it-miljøer



Organisering i it-afdelingen

DevOps og 
tværgående teams er 
med til at understøtte 

udviklingen mod 
cloud



Metoder og rammeværk

ITIL er stadig vidt 
udbredt, Behovet for 

agilitet og for at 
opfylde 

forretningsmæssige 
behov hurtigere øger 

udbredelsen af 
SCRUM og DevOps



Kompetencer i it-funktionen

Styrkelse af behov for 
kompetencer til bl.a. 
cloud, arkitektur og 

integration. 
Stagnation i behov for 
kompetencer indenfor 

drift/support og 
softwareudvikling.



Hovedkonklusioner
• Cloud understøtter den digitale 

transformation 
• Svært at omsætte cloud-strategi 
• Blandede leverancemodeller i 

højsædet 
• Mangel på cloud-kompetencer 
• It-sikkerhed i cloud opleves som 

vanskeligt 
• Manglende overblik i administration 

af cloud-miljøer 
• Organisatorisk understøttelse af 

cloud: DevOps og teams 



Spørgsmål

Spørgsmål
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Tak for i dag

OVERORDNEDE
konklusioner

SKIFTENDE
oplægsholdere

20 + 10
minutter

Jacob Riedel
jacob.riedel@devoteam.co
m
+45 31 20 45 78

https://dk-managementconsulting.devoteam.com/cloud-analysen-2020/
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