
Läs mer om hur andra skapar innovationer i hybridmolnmiljöer och titta på vårt webbseminarium om 
rapporten State of Hybrid Cloud 2018: ”Among the clouds: enterprises still prefer hybrid”.

Titta på webbseminariet om hybridmoln
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De främsta fördelarna 
med hybridmoln 
enligt olika länder

STORBRITANNIEN OCH TYSKLAND
Säkerheten kommer först

USA
Skalbarhet är nyckeln

till framgång

INDIEN
Bättre prestanda är viktigast 

Så här använder 
företagen hybridmoln

71 % kontroll över datalagringen

71
69 % säkerhetskopiering
och katastrofåterställning

69
65 % molnbaserade 
analyser

65
88 % tycker att de fått en bättre 
IT-infrastruktur

86 % uppger att de nu fått möjlighet
att använda ny och viktig teknik

82 % menar att det ger en mer
konsekvent drift
85 % ser hybridmoln som en viktig 
del av en digital strategi

Fördelen med
hybridmoln

Enligt användare av idag 
finns det många fördelar 
med hybridmoln:

Anledningar
till varför man
använder
hybridmoln

34 %

33 %

32 %

menar att kostnaden har
stor betydelse 

menar att det ger en mer 
konsekvent drift 

menar att det ökar 
skalbarheten 

Många är nybörjare 
på det här med
hybridmoln
Av respondenterna som 
använder hybridmoln
utförde 49 % sin första 
hybridmolnsdistribution 
under det senaste året. 49 %

Hybridmoln är
vanligare än
du tror  

67 % av respondenterna 
använder redan hybridmoln
eller ser det som ett framtida 
alternativ.

67 %

Hybridmoln: 
några siffror

I undersökningen State of the Hybrid Cloud 2018 frågade vi IT-proffs och chefer hur 
de såg på hybridmoln – en approach där man kombinerar ett privat moln eller lokal 
infrastruktur med offentliga molntjänster.1 Denna internationella undersökning 
bygger på svar från fler än 1 700 respondenter på mellanstora företag och 
storföretag. Vi upptäckte följande:


