
Hur gör jag ett business case 
för en molnserver-investering?

Vår beräkning bygger på erfarenhet av ett 
stort antal företag som flyttat sina data till en 
molnserver och vi hoppas att den kan vara 
till nytta för dig. Vi har utgått från behovet 
för ett medelstort företag och aktuella pris-
uppgifter 2017. Jämförelseperioden är tre år, 
vilket är en vanlig garantiperiod för hårdvara.

När man jämför investeringskostnaden för en 
molnserver med kostnaden för en traditionell 
server är det vanligt att man gör jämförelsen 
med vad en fysiskt server kostar i inköp och 
glömmer bort övriga poster. De övriga post-
erna för kraftförsörjning, backup-lösningar 
och installation utgör vanligen två tredjedelar 
av den totala kostnaden under 3 år.

Traditionell serverlösning 
Pris för inköp, installation och löpande drift.
Dessa faktorer påverkar kostnaden:

Fysisk server (Dell 
PowerEdge T330)  15 000 kr

Windows Server licens 8 000 kr

Reservkraft (UPS) 2 500 kr

Strömförsörjning 3000kr/år 9000 kr

Backup lagring 1 000 kr

Molnbackup 200kr/mån 7200 kr

Installation 8 000 kr

Total kostnad för 3 år: 50 700 kr

Molnserver 
Pris för inköp, installation och löpande drift.
Dessa faktorer påverkar kostnaden:

CPU 2 CPU

Minne 4 GB

Disk 100 GB

OS Windows Server 
2016 Standard

Backup Daglig offsite backup 
med 30 dagars historik

Moln-
brandvägg

Ökat skydd samt 
stöd för VPN

Installation 8 000 kr

Total kostnad: 1 350 kr/mån 
Total kostnad för 3 år: 48 600 kr
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Många är intresserade av att veta hur man ska räkna på kostnaden för att skaffa en 
molnserver-lösning. Den här guiden hjälper dig att jämföra investeringen för att 
lägga dina servrar i molnet med att ha fysiska servrar på plats i företagets lokaler.



Vilka värden skapar en molnserver? Vi har investerat i en traditionell 
serverlösning. Kan vi dra nytta av 
fördelarna med en molnserver?

Om du nyligen köpt och driftsatt en ny 
traditionell server, kan vi ändå hjälpa dig att 
få en mer driftsäker IT-miljö. Med tjänsten 
Colocation hyr du plats för dina traditionella 
servrar i en modern serverhall med 
redundant el, reservkraft (UPS+diesel-
generator), kyla och internetförbindelse. 
Detta kan vara ett bra alternativ då du slipper 
att ha servrarna i dina lokaler och istället får 
en modern och effektiv lösning. 

När serverns garantitid har upphört, vilket 
vanligen sker efter 3 år, så brukar vi föreslå 
att kunden flyttar till en molnserver. Nästan 
alla som får detta erbjudande väljer då att 
flytta till en molnbaserad serverlösning. 
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En molnserver ger dig en kvalificerad IT-
lösning med enkelhet, bättre prestanda, 
ökad tillgänglighet och säkerhet. 

Det är enkelt att komma igång, när du 
bestämt dig för hur din lösning ska 
fungera tar det bara någon timme innan 
din molnserver är igång. 

Ingen stor investering behöver göras 
vid start utan du betalar per månad.

Du kan justera processorkraft (CPU), 
minne och disk om behoven förändras 
(både öka och minska). Företaget 
behöver därför inte köpa på sig en kraft-
full server som man tror sig behöva då 
den skall hålla länge.

Du slipper eventuella kylproblem och 
oljud som en server skapar.

Du behöver inte göra några hårdvaru-
byten var tredje år för att få garanti, 
support och den senaste hårdvaran.

Tillgängligheten blir mycket högre då allt 
är feltolerant och byggt för att klara av 
hårdvarufel och underhåll under normal 
arbetstid.


