
Investering i 
skytjenester 
Slik overbeviser du ledelsen om å investere i 
skytjenester 
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Problemdefinisjon 
Utfordring: Lav konkurransedyktighet eller for lite fleksible systemer - som 

svekker samarbeid og effektivitet innad i bedriften - som gjennomgående 

utfordring.  

● De ansatte i virksomheten er ikke fornøyd med dagens arbeidsverktøy

og prosesser fordi de bruker altfor lang tid på å samhandle med

hverandre, eller har ikke mulighet til å forme arbeidshverdagen selv i

form av at de kan jobbe hjemmefra, jobbe på kveldstid, enkelt få tilgang

til dokumenter.

● Konkurransedyktigheten er blitt svekket - og blir stadig mer svekket - på

grunn av en voksende prosessgjeld. Forsøk å finne tall som kan

underbygge hvor mye virksomheten taper på ineffektive prosesser og

misfornøyde kunder i dag, og tall for kundetilfredshet for å underbygge

argumentet.
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Identifiser årsaken til problemet 
Årsaken til dårlig samhandling og ineffektivitet: 

1. Det er tidkrevende å samarbeide på tvers av avdelinger og bedriften

2. De ansatte har ikke enkelt tilgang til arbeidsdokument når de ikke er på

arbeidsplassen

Prosessgjeld: 

Prosessgjeld oppstår når store investeringer må gjøres på grunn av store etterslep. 

Prosessgjeld kan bli en stor utfordring om virksomheten ikke har gjort nødvendige 

endringer i sine prosesser for å øke effektivitet, senke kostnader, øke kvaliteten og ha 

fornøyde kunder. 
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Utregninger 
Vis hvordan prosessgjelden gjør at dere årlig, eller kvartalsvis, taper x antall kroner. Slik 

kan du indikere hvilken virkning, og hvor stor virkning, det identifiserte problemet vil ha 

på bunnlinjen, altså hvordan det påvirker lønnsomheten.    

Skytjenester som løsning på problemet 

Sett opp et regnestykke som viser potensiell ROI av å investere i digitale verktøy som gjør 

det enklere å samhandle og som legger til rette for en mer fleksibel arbeidshverdag.  

For konkurransedyktigheten kan du analysere og sette opp en beregning på hvor mye 

denne investeringen kan effektivisere interne prosesser og hvordan det kan åpne opp for 

nye forretningsområder.  

(Current value of investment -
Cost of investment)

Cost of 
investment

ROI

En investering i skytjenester vil effektivisere våre prosesser med: 

X antall 
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Relevante eksempler 
Vis gjerne til resultater andre innenfor bransjen har oppnådd som følge av å investere i 

skytjenester.  

Strategi 
Presenter kort en strategi for hva som bør gjøres under og i etterkant av 

implementeringen. 

Tiltak Ansvarlig Deadline 


