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”
Att vara leverantör av digitala  
tjänster i molnet är i hög grad  
en tillitsaffär. Med ett osäkert  
internet som bärare blir förtroende  
mellan leverantör och kund  
extra viktigt, och därmed även  
säkerhetsarbetet för SaaS-bolag. 

2 3
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Software-as-a-Service, eller SaaS, är på fram-
marsch i Sverige. De svenska SaaS-bolagens 
omsättning, innovationstakt och säkerhets-
mognad är hög. Ökade förväntningar på  
tillgänglighet och flexibilitet har varit en 
gynnsam grund för techbolagens tillväxt i såväl 
Sverige som övriga världen, där den grund-
läggande infrastrukturen har förflyttats till 
internet för att tillmötesgå kundernas krav. 
Branschen har växt både genom och tack vare 
andra molntjänster såsom Infrastructure-as-a- 
Service och Platform-as-a-Service, och det 
finns idag inget svenskt SaaS-bolag som inte 
på något sätt använder eller bygger sin tjänst 
ovanpå andra molntjänster. Därför har tillväxten 
i branscherna för IaaS, PaaS och SaaS i stor 
grad blivit beroende av varandra, samtidigt 
som branscherna konkurrerar om likartad 
kompetens.

Inom kort beräknas Sveriges basinfrastruktur 
utgöras av en fjärdedel molntjänster och  
applikationssegmentet är inte långt efter.  
Sedan molntjänsternas intåg har standard- 
iseringen av IT accelererat vilket har gett  
möjlighet till storskalig produktion. Därmed 
har den traditionella IT-leveransen övergått till 
att mer effektivt kunna levereras som tjänst. 
Leveransformen har fått ett tydligt fäste i 
marknaden och är idag en mångmiljardindustri. 

Mycket pekar fortsatt på Sverige som  
framgångsrik technation och där allt fler av 
dessa är eller blir SaaS-bolag. Företag i SaaS- 

branschen har under en tid befunnit sig i en allt 
högre grad av konkurrens och det förväntas  
gälla även framåt. I den konkurrensutsatta 
marknaden kommer tech- och SaaS-bolag 
tvingas utveckla sitt erbjudande och den  
interna leveransen för att bibehålla marknads-
andelar. Det tillvägagångssätt som SaaS- 
leverantörer väljer för att effektivisera sin  
egen drift och utveckling kommer framöver  
ha en större vikt än för de flesta andra svenska 
företag och branscher. 
 
Så prioriterar branschkollegorna
Ny innovation, mer kompetenta användare 
med komplexa behov samt global konkurrens 
gör att det ställs oerhört tuffa krav på SaaS- 
leverantörer med lösningar som ska fungera 
fläckfritt och uppdateras kontinuerligt.  
Samtidigt kräver de egna utvecklarna en  
infrastruktur som är öppen, flexibel och  
standardiserad där DevOps-grupper med 
enkelhet uppdaterar tjänsterna utan krång-
liga manuella rutiner och nedtid för tjänsten. 
Tillgänglighet och svarstider är faktorer som 
anses som ytterst viktiga för att påverka slut-
användarens upplevelse. Därför är det heller 
inte konstigt att andra i branschen uppger att 
nyttjandet av etablerad teknik och leverantörer 
med hög kompetens inom cachelösningar  
och redundans är viktiga förutsättningar för  
kundupplevelsen. Konsten att till exempel  
kunna kombinera lösningar från de globala  
leverantörerna av CDN med en lokal kapacitet 
har visat sig vara ett framgångsrikt koncept. 1 

Rakettillväxt som 
sticker ut i världen

De flesta investerare är överens om den  
framtida potentialen och de flesta SaaS-bolag 
har under de senaste åren värderats väldigt 
högt på marknaden tillsammans med många 
andra techbolag. I Sverige har riskkapital 
regnat över techbolagen som såg en tillväxt på 
mer än 40 procent under 2021. 2017 fanns det 
endast 14 privatägda teknikbolag i Sverige som 
värderades till över en miljard kronor. Idag 
finns det hela 64 bolag som kvalar in över den 
gränsen, varav 9 SaaS-bolag. 4 I en europeisk 
jämförelse kommer Sverige på en tredje plats 
över antalet stora börsnoterade techbolag, 
vilket är en stark bedrift med hänsyn till vår 

storlek. Särskilt intressant är jämförelsen när 
vi samtidigt ser en trend att svenska techbolag 
går till börsen sent eller inte alls.

När flertalet verksamheter går från att vara 
små, agila enheter till stora etablerade bolag 
uppstår förändrade behov där investeringar 
såväl som prioriteringar behöver styras om för 
att bolaget fortsättningsvis ska kunna bibehålla  
samma utvecklingstakt.  IT-branschen över lag 
och särskilt SaaS-bolag har naturligt en hög 
digital mognad från start därav ser priorite-
ringarna för IT-investeringar annorlunda ut  
än för en verksamhet utanför IT-sektorn.
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Svenska SaaS-bolag har haft en god historik  
av att kunna locka kompetens till sig. Detta 
tydliggörs i aktuell data där SaaS-bolagen  
upplever en mindre brist än de flesta andra 
svenska verksamheter, trots att kompetens-
bristen i IT-branschen är stor. SaaS-bolagen 
har historiskt kunna locka med attraktiva 
utvecklingsprojekt och en hög grad av tillväxt 
och tillgång på externt kapital. Med en lågkon-
junktur antågande och investerare som håller 
hårdare i slantarna, kommer SaaS-bolagen 
även få det svårare att attrahera personal.  

En bromskloss  
för fortsatt tillväxt

6 7

Er kompetensförsörjningsstrategi kan bland annat innefatta:
• Vidareutbildning av befintlig personal
• Internutbildning och traineeprogram för unga
• Plattformar med low-code och no-code för att minska behovet av spetskompetens
• Varumärkesutveckling för att locka ny kompetens 
• AI och autonoma lösningar så att kompetensluckor kan fyllas med alternativa lösningar

Driftstekniker
IT-arkitekter

Projektledare
Specialister – ny teknik
Specialister – säkerhet
Support / Servicedesk

Upphandlare / Inköpare
Utvecklare

Upplevd tillgänglighet inom alla branscher [andel verksamheter]

Driftstekniker
IT-arkitekter

Projektledare
Specialister – ny teknik
Specialister – säkerhet
Support / Servicedesk

Upphandlare / Inköpare
Utvecklare

Upplevd tillgänglighet inom SaaS-bolag [andel verksamheter] 5
Brist

ÖverskottIT-kompetensområden 

Redan nu upplever många företag inom  
IT-segmentet en stor brist på IT-arkitekter, 
utvecklare och specialister. Prisutvecklingen 6 
bekräftar också att trycket efter IT-resurser är 
högt. Genom att studera prisutvecklingen går 
det också att se en tydlig korrelation mellan de 
yrken som efterfrågas mest och prisökningen 
för motsvarande yrken.

Prisutveckling 
Kompetensområde
Lösningsarkitekt
Teknisk testare
IT-säkerhetskonsult
Teknisk projektledare
Testledare
Infra- / Driftstekniker
Upphandlare / Inköpare

2020 - 2021
+8,1 procent
+4,9 procent
+2,3 procent
+4,3 procent
+2,8 procent
+2,3 procent
+2,1 procent

För att lyckas skala i en extra konkurrensutsatt 
bransch krävs det att SaaS-bolagen såväl som  
IT-branschen i sin helhet säkrar en långsiktig 
kompetensförsörjning. Detta kommer bli den 
i särklass viktigaste strategiska investeringen 
framåt. Om utvecklingen fortsätter och ingen 
omställning görs kommer det till 2024 råda  
brist på 70 000 personer inom tech-sektorn. 7  
Att vara så kompetensberoende som SaaS- 
bolagen är innebär en avgörande risk för 
att bristen på eftertraktade resurser blir en 
bromskloss för fortsatt tillväxt.
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Krig och kris i  
en orolig omvärld

Det krävs en  
särskild skicklighet  
för att ställa om när  
omvärlden förändras,  
och för att de svenska 
SaaS-företagen ska  
bibehålla lönsamheten 
framåt krävs extra  
kloka investeringar. 

”

Medan högkonjunkturen har gett närmast 
obegränsade tillväxtmöjligheter för svenska 
SaaS-bolag, går vi nu in i en tid med mer oro. 
Rysslands invasion av Ukraina innebar  
omedelbara utmaningar för svenska IT- 
företag, både i form av ökade säkerhetshot, 
samt förlorad arbetskraft. Upp till 270.000 
IT-arbetare kunde inte längre gå till jobbet, 
vilket har haft både direkt och indirekt påverkan 
på den svenska IT-braschen.8 Den lågkonjunktur 
som vi nu går in i innebär dessutom ett  
begränsat anställningsutrymme för många 
företag och organisationer, i en mängd  
olika branscher. Många SaaS-bolag som  
tidigare värderats högt har fått dra i  
handbromsen och de utmaningar som  
segmentet sett framför sig, blir mer  
komplicerade när tillgången på kapital och 
kompetens blir allt mer begränsad. Det  
krävs en särskild skicklighet för att ställa  
om när omvärlden förändras, och för att de 
svenska SaaS-företagen ska bibehålla  
lönsamhet framåt krävs kloka investeringar. 
Att fokusera på investeringar som minskar  
behovet av spetskompetens inom IT, som 
effektiviserar verksamheten och som skyddar 
mot externa hot, blir allt viktigare. 

Artificiell intelligens och RPA
Som en följd av svårigheten i att rekrytera 
IT-resurser och begränsat anställnings- 
utrymme blir machine learning och AI högt  
prioriterade investeringar. Möjligheten att  
driva förändring eller innehållsanpassning i  
sin produkt eller tjänst med hjälp av AI är stor. 
Kontinuerlig insamling av hur tjänsterna  

används, i kombination med agila utvecklings- 
cykler, gör att de tjänster som erbjuds på 
marknaden snabbt kan anpassas eller utvecklas 
för att stödja nya behov. Aggregerade data  
från såväl kunder som partners möjliggör en 
mycket bättre träffbild av kundernas faktiska 
behov. Ett datadrivet arbetssätt ger en djupare 
förståelse för slutanvändarnas beteenden och 
det blir då enklare att ligga i framkant med 
att möta behoven. Idag uppger 63 procent av 
svenska SaaS-bolag att man inte delar någon 
som helst data frivilligt med andra parter – en 
siffra som kan komma att ändras. Med den 

nytt lager över gammal kod. När detta görs 
manipuleras koden på ett intelligent sätt vilket 
bidrar till att förlänga livslängden på många 
system. Men tekniken har många utvecklings- 
områden. Att luta sig för hårt mot RPA som en 
lösning kan göra organisationer blinda för det 
verkliga arbetet med att effektivisera processer.  
Därför riskerar integrationen av RPA att bli 

och för  
att få dem  
att stanna. 
Många företag  
som har tummat  
på säkerheten och  
skjutit viktiga investeringar 
på framtiden har fått se sin verksamhet  
gå i kras när cyberattacken blivit ett faktum,  
antingen genom konkurs eller förlorat anseende.  
Kundernas förtroende har för dessa företag 
gått förlorat. SaaS-branschen är en av de bästa 
på säkerhet, men möter också större och större 
utmaningar när allt fler hotaktörer riktar om 
sin ingång till måltavlans leverantörer. Effekten 
blir att många moln- och IT-tjänsteleverantörer 
blir måltavlor i så kallade supply chain-attacker 
och det dagliga antalet attacker fortsätter att 
öka. 9 

Säkerheten inom SaaS-tjänsterna hålls på  
en hög nivå främst genom två faktorer; dels 
utformas applikationer med modern säkerhets-
arkitektur. Till exempel genom Zero Trust och 
användande av identitetstjänster. Den andra 
faktorn är att man tar hjälp av extern expertis 
och infrastrukturtjänster för säker drift,  
antingen inom egna datahallar eller via erkända 
infrastrukturleverantörer. Som SaaS-leverantör 
ställs man inte bara inför de traditionella säker-
hetsutmaningarna utan också inför frågor kring 
regler och lagar i hur och var personuppgifter 
och annan känslig data får lagras. Genom att 
klassificera informationen blir det enklare att 
välja rätt leveranskapacitet från rätt lokation, 
och kombinera globala datacenter med lokala.

Skydda personuppgifter
Datasäkerhet och skyddande av person- 
uppgifter är en utmaning när användares 
data ofta lagras utanför SaaS-bolagens gräns. 

ökade globala konkurrensen i branschen duger 
det inte att vara bra, man behöver vara bland 
de bästa och för det krävs att data förädlas till 
högsta möjliga informationsvärde. RPA kan ge 
äldre system nytt liv genom att lägga till ett 

Att vara leverantör av 
digitala tjänster i  
molnet är i hög grad 
en tillitsaffär.

”

Nordlos datacenter
ligger på strategiska  
lokationer i Sverige,  
är ISO-certifierade  
och innehar högsta  
säkerhetsklassning.

kontraproduktiv. Det kan dessutom vara svårt 
för många RPA-verktyg att möta kraven på brett 
stöd. Det är vanligt att hitta buggar eller luckor 
i data som strömmar genom anslutningarna.  
Men trots att det finns utmaningar med RPA så 
finns det ett stort värde i att samla in data för 
att få insikter om organisationen och att låta 
manuellt och repetitivt arbeta automatiseras. 
Ledningen får en bättre överblick av verksam-
heten, manuellt och repetitivt arbete minskar 
och reducerar inkonsekvent arbete. Inte minst  
möjliggör det för medarbetare att fokusera 
krafterna på de arbetsuppgifter som inte går 
att automatisera.

Säkerhetsfrågan
Att vara leverantör av digitala tjänster i  
molnet är i hög grad en tillitsaffär. Med ett  
osäkert internet som bärare blir förtroende 
mellan leverantör och kund extra viktigt, och 
därmed även säkerhetsarbetet för SaaS-bolag. 
Mjukvaran som levereras måste garantera  
bästa säkerhet för att både attrahera kunder 
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Därför behöver branschen anta ytterligare ett 
lager av säkerhetskontroller för att förhindra 
intrång och för att minimera risken att  
informationen läcker ut eller används internt.  

För att skydda personuppgifter är dataintegritet 
och datasegregation två kritiska element att 
jobba med. För att upprätthålla dataintegriteten  
i ett distribuerat system kan transaktioner från 
flera datakällor hanteras korrekt genom s.k. 
fail-safe, som är designad för att förebygga och 
identifiera problem som kan uppstå och minska  
riskerna för att användare och system ska  
påverkas av felet. Genom att sätta en tydlig 
gräns mellan olika användares data kan man 
separera innehållet mellan olika konton och 
minska risken för att ett intrång påverkar  
större delar av ett system. Utöver det bör 
SaaS-bolag skriva ett Service Level  
Agreement. SLA är ett avtal som kan hjälpa  
till att reglera var data lagras, vilka som har  
tillgång till innehållet, ansvarsområden,  
backuper av data och tillgänglighetsgraden. 10

 
GDPR
Med hänsyn till GDPR så måste skälet till  
behandling av känsliga uppgifter avvägas noga.   
Det är viktigt att SaaS-bolag gör en riskanalys 
och ser över vilken information som är nödvändig 
att behandla och vilken som kan uteslutas då 
uppgifter kring bakgrund, hälsa och identitets-
handlingar inte får lagras utan särskilda  
överenskommelser. 11 Kollisionen mellan GDPR 
och USA:s Cloud Act är viktig att överväga och 
förhålla sig till. I de flesta fall handlar det om att 
minimera riskerna och säkerställa att uppgifter 
inte lämnas ut till tredje part. I dagsläget är det 
därför förbjudet att överföra personuppgifter 
utanför EU såvida det inte finns några bindande  
företagsbestämmelser.

11
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Våra erfarenheter  
från branschen

12

Som beslutsfattare på ett SaaS-bolag är det 
viktigt att vara uppmärksam på omvärldens  
utmaningar och att agera på förändringar. Vad 
behöver du som arbetar i SaaS-branschen  
tänka på just nu? På detta uppslag kan du ta 
del av en intervju med Johan Bålhammar,  
VD för Nordlo i Umeå och Lycksele.

Hur påverkas SaaS-branschen av inflationen 
och Rysslands invasion av Ukraina?  
En tydlig påverkan är att många SaaS-bolag 
har svårt att gå över till publika molntjänster 
eftersom fler kunder i Sverige har en rädsla 
för vad det innebär att ha sin data hos de stora 
amerikanska bolagen. Inflationen styr också  
en del men det är dollarkursen som är mest  
utmanande då SaaS-bolagen köper flertalet 
produkter och licenser mot dollarn. 
 
SaaS-branschen har därmed en utmaning  
administrativt med att justera priser på olika 
tjänster och säkerställa att avtal med slut-
kunder speglar förändringar i tjänsterna. Ur en 
säkerhetsaspekt så påverkas hela branschen 
till följd av kriget med ökad aktivitet från  
kriminella som försöker skada bolagen genom 
att få tillgång till data, låsa data och kräva 
pengar för att frigöra data. Det sker flera hundra  
angrepp i månaden med allt från phising till 
rena hackerattacker där datorer nyttjas för att 
ta sig in i system via olika svagheter.

 

Vad behöver SaaS-bolagen göra för att växa?
  
1. Värna om kompetens 
Som IT-chef bör du vara mån om kompetensen  
och se till att lägga mer fokus på det som finns 
inom kärnverksamheten. Det är viktigt att kunna  
beställa kompetens både internt och externt.  
   
 2. Sätta upp en strategi 
Att ha en ledning som ser till att bolaget växer 
är viktigt. Tittar man på de SaaS-kunder vi 
jobbar med så fokuserar ledningen mycket på 
sin strategiförmåga, samt förmågan att förstå 
det taktiska och genom rätt satsningar kunna 
få bolaget att växa.
 
3. Outsourca IT 
På resurssidan så har SaaS-bolagen lättare att 
rekrytera utvecklare än IT. För SaaS-bolagen 
är det därför ofta rätt att ha fokus på den egna 
kompetensutvecklingen och att ta in en partner 
som tar hand om operativ IT samt kan bidra till 
taktisk och strategisk verksamhetsutveckling 
genom IT.

Hur bör en IT-chef tänka kring säkerheten?  
IT-chefer ska tänka på att de behöver ha en 
miljö som klarar segmentering. Då SaaS-bolag 
säljer vidare tjänster går det inte att ha sin 
egen miljö kopplad med kundens miljö. Det 
räcker heller inte med att jobba på ytan utan 
det krävs en zero trust-arkitektur med flera 
lager av säkerhet och intelligens i tekniken. 

Vilka investeringar ger störst  
effekt för svenska SaaS-bolag? 

1. Mikrosegmentering och självservice
SaaS-bolag behöver investera i plattformar 
som har mikrosegmentering, självservice- 
funktionalitet samt som är hållbara.
 
2. Publika molntjänster vs lokalproducerat 
IT-chefer behöver säkerställa att bolaget har 
förståelse för sina tjänster och kunder, och vad 
som är bästa lösningen nu och minst 2-3 år 
framåt. Helsvenska lokalproducerade alternativ 
kan vara helt rätt precis som publika  
molntjänster, beroende på kundsegmentet.

3. Investera kontinuerligt i kompetensutveckling
Säkerställ att medarbetare är med och driver 
utvecklingen av företaget samt hela tiden sätts 
i kontakt med slutkunden för att utveckla rätt 
kompetens i takt med omvärldens krav.

Vad gör Nordlo som IT-partner? 
Vi är måna om att förstå våra SaaS-kunder för 
att kunna bedöma vad vi tillsammans behöver 
göra. Vi tar ett helhetsansvar för serverdrift, 
klientdrift och applikationsdrift. När vi hjälper 
SaaS-bolag på digitaliseringsresan så har vi 
hela tiden med oss säkerhet med zero trust- 
arkitektur i designen.

Intervju

Johan Bålhammar 
VD, Nordlo i Umeå och Lycksele

Det sker flera  
hundra angrepp i 
månaden med allt 
från phising till  
rena hackerattacker.

”
Hur ser framtiden ut för SaaS-bolagen? 
I framtiden kommer vi att ha ett större behov 
av streamade tjänster. I det kommer användar- 
upplevelsen vara ännu mer central än i dag. 
SaaS-bolagen måste bättre förstå sig på vilka 
kunder och vilka användare de har och hur de 
vill nyttja tjänsterna. Utifrån det kan de med 
hjälp av digitalisering och rätt teknik, leverera 
sina tjänster på ett nytt sätt vilket skapar ett 
ökat affärsvärde.

Läs gärna mer om Zero Trust och framtidens 
IT-säkerhet i Nordlos rapport om Cybersäkerhet.

i
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I spåkulan

Framtiden för branschen är ljus och många 
SaaS-bolag använder redan idag innovativa 
verktyg och teknik för att både öka sin  
produktivitet och sin effektivitet. Att minimera 
problemet med utspridd data i olika tjänster 
utan att öka komplexitet genom avancerade 
integrationer efterfrågas av slutkunderna och 
kommer driva branschen i riktning mot nära  
samarbeten och fler egna integrationer. 

White labeling
För start-ups och leverantörer utan egna  
lösningar har det blivit svårt och dyrt att slå  
sig in på marknaden. Med s.k. white labeling har 
det blivit möjligt att sätta den egna företags- 
profilen på en redan utvecklad SaaS-tjänst. Det 
har blivit ett sätt att komma runt kompetens-
bristen och snabbt etablera sitt varumärke.  
I stället för att fokusera på den bakomliggande 
infrastrukturen kan dessa företag fokusera  
på sin idé, value proposition, strategi och  
varumärkesuppbyggnad. Vi ser att denna typ 
av företagande kommer fortsätta öka. Detta 
innebär ytterligare konkurrens och prispress 
för existerande SaaS-bolag, när det levererade 
värdet flyttas till hantering av data snarare än 
tjänsten i sig.

AI-tåget fortsätter rulla
Vi har tidigare nämnt artificiell intelligens som 
en viktig faktor för framgång. Faktum är att 
självlärande algoritmer kommer ta över alltmer  
i svenska verksamheter och tech-bolag, fram 
till den gräns där det snarare blir en legal fråga 
gällande ansvarsbördan. Det egna företagandet 
kommer att vara mer och mer datadrivet, men 

utvecklingen är inte tillräckligt snabb för  
att kompensera för kompetensbristen.  

AI kommer sannolikt fortsätta påverka SaaS- 
landskapet på en mängd olika sätt där vi hittills 
bara sett början. När SaaS kombineras med 
AI-kapacitet får kunderna bättre värde av 
data, automatisering, förbättrad säkerhet och 
användarupplevelse. Den mänskliga kapaciteten 
kompletteras samtidigt som man som leverantör 
kan tillgodose sig samma förbättring. Med detta 
kommer dock kraven från användarna höjas 
löpande när förväntningarna stiger, parallellt 
med att de legala kraven för hanteringen av 
data lär fortsätta öka för större trygghet hos 
slutkunden.

Växande behov av API och integration
När såväl data som tillgängliggörandet av data 
centreras kring internet blir SaaS-tjänsterna 

Genom att öppna upp 
fler gränssnitt mot 
kunden i fysisk butik 
kommer mer data kunna 
samlas in och viktiga 
beslut kommer kunna 
fattas baserat på den.

”

Nära samarbeten 
och integrationer
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en allt viktigare komponent i affärsverksam-
hetens pussel för att tillgodogöra sig en analys 
av verksamheten, förutsättning och omvärld. 

Med den enorma mängd olika SaaS-lösningar 
som har utvecklats på marknaden idag finns 
ett stort behov av att integrera lösningarna i 
befintliga verksamhetssystem. Till en början 
misslyckades branschen se behovet, och pekade 
istället på lösningar från tredje part. Nu ser vi  
hur fler leverantörer möjliggör större integration 
och öppen, egen API för att integrera moln-
lösningen i befintliga system. SaaS-tjänstens 
API:er möjliggör även för kunden att ta fram 
egna interface och applikationer som driftas  
oberoende av SaaS-tjänsten. Det sker även 
alltmer sammankopplingar till tredjeparts- 
leverantörer där andra företags tjänster blir  
en del av SaaS-bolagets lösningar. 

Ett högre lager av innovation
Om svenska datacenter är den nya basindustrin 
kan SaaS-bolag komma att bli den nya svenska  
basindustrin för innovation och effektivitet. 
Svenska datacenter har länge spelat en  
fundamental roll i vårt samhälle och i en  
alltmer digital ekonomi. Medan skalfördelar 
och tekniskt försprång tidigare talat för globala 
leverantörer är nu leveransen utmanad av  
en tydligt ökande efterfrågan på tjänster  
producerade och levererade inom Sveriges 
gränser. Därtill finns det även ett behov för 
branschen att mot sina kunder påvisa avtal 
med lokala infrastrukturbolag där de kan påverka  
tillgänglighet, säkerhet och funktionalitet.

Det datadrivna värdeskapandet fortsätter 
lägga grunden för det digitala samhället. Ökad 
efterfrågan på storskalig kapacitet av processor- 
kraft och lagring inom Sverige fortsätter  
driva svenska datacenter medan behovet av 

förädlingen av information, effektivitet hos 
medarbetare och tillgängliggörande av data 
driver SaaS-tjänster ovanpå denna infrastruktur.  
Med en högre status i IT-hierarkin för SaaS följer  
ett intressant skifte i hur lokala leverantörer 
kommer spela en mycket viktig roll för den 
svenska innovationen. Framtida SaaS-tjänster 
kommer därmed att betraktas som det digitala 
samhällets bas och en ny basindustri för Sverige. 
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