
Att skapa en vinnande affärsplattform 
– vilka steg tar man?



Sammanfattning
Till 75% består en konkurrenskraftig affärsplattform av andra byggstenar än teknik.

Vad menar vi med affärsplattform?
Det traditionella affärssystemet har bytt form i takt med att allt 
fler affärsprocesser omfattas av någon form av systemstöd. 
Alltifrån en e-handelslösning till en app för kvittoredovisning. De 
flesta bedömmar idag anser att idén med ett system som på 
bästa sätt ska lösa alla affärsprocesser från ax till limpa är 
dödsdömt och att företag som väljer att sätta sig i det 
beroendeförhållandet till en systemleverantör begår misstag. 
Därför pratar vi om en samling applikationer som länkas samman 
i en affärsplattform istället.

Vad består konkurrensen av?
Alla verksamheter lever under ett ständigt tryck från omvärlden 
och behöver förnya sig och leva upp till nya regler och krav. 
Aktieägarna är dessutom intresserade av avkastning på sin 
investering. De faktorerna samt teknikens aldrig avstannande

utveckling gör att det ständigt finns behov för att byta ut 
applikationer, förändra affärsprocesser och uppdatera 
informationen företaget styr med.

Vad innebär det att vara konkurrenskraftig?
Vi menar att om din verksamhet utan större komplikationer och 
relativt snabb har förmågan att uppdatera affärsplattformen för 
att tillgodose nya behov så är den konkurrenskraftig. Ett relativt 
modernt exempel är skillnaden i förmåga att hantera införandet 
av GDPR. En del företag hade inte stora problem med att 
anpassa sig medan många äldre bolag inom särskilt 
finansbranschen hade jätteutmaningar. 
För att verkligen konkretisera konkurrenskraft så ser vi helst att 
det går att peka på om administrationskostnaderna över tid kan 
sänkas, att styrningen i verksamheten blir mer kraftfull eller att 
ledningen har fler handlingsalternativ när man utvecklar sin 
tillväxt eller konsolideringsstrategi 
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Den här e-guiden innehåller 5 avsnitt, från extern påverkan av ny teknik, till 
de val en verksamhet har att göra för att skapa plattformen

1

Teknikutveckling
Det finns yttre faktorer 
som påverkar oss att 
agera. Tillsammans 
med de interna driv-
krafter som Strategin 
ger ser vi en mängd 
behov som vår 
plattform behöver 
klara av.

2

Vad andra 
strävar efter
Allt börjar och slutar 
med verksamhetens 
behov och mål för att 
vinna i framtiden.

3

4

Strategisk 
förmåga
Den inre drivkraften 
till att utvecklas och 
växa sig stark och 
framgångsrik avgör var 
pengar investeras och 
vilka initiativ som 
genomförs

Tekniska perspektivet
Det finns ett mått av teknik i 
att bygga de framtida 
förmågor som krävs för att 
leverera på Strategin. Det är 
kritiskt att dessa stödjer de 
strategiska förmågorna

9 steg mot 
konkurrenskraft
För att skapa de 
strategiska förmågorna 
som en 
konkurrenskraftig 
affärsplattform består 
av behöver man ta 
stegen i rätt ordning



TEKNIKUTVECKLINGEN



Ny teknologi ger möjligheter för alla aktörer i en bransch, hamnar man efter på sådant som ger fördelar i 
form av sänkta kostnader eller bättre kunderbjudande är framtiden mörk

Internet-of-things Block chain Artificiell Intelligens

DatasjöarDigitala Tvillingar Robotsk Process Automation (RPA)



VAD ANDRA STRÄVAR EFTER OCH 
UPPNÅR



Var medveten om utmaningen - Företag når inte effekterna som man beräknat att man 
ska få, vilket kan härledas till att man missbedömer transformationens komplexitet

Source: Panorama consulting, 2019 ERP report, 284 respondentföretag
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44%

Att underskatta förändringsarbetet kommer typiskt av att man tror att det handlar om 
ett ”IT projekt” vilket sällan är fallet, därför eskalerar omfattningen och resursbehovet

Source: Panorama consulting, 2019 ERP report, ej uteslutande frågor, 284 företag

Teknik innebar svåra 
förändringar för oss

54%

Organisation/process var svåra 
förändringarna för oss



AFFÄRSPLATTFORMEN SOM 
STRATEGISK FÖRMÅGA



Det pratas om strategisk förmåga men vad menas egentligen?

För att skapa ett resultat behövs människor och teknik i samspel

Vad har strategi med affärsplattformen att göra?
De flesta verksamheter känner normalt inget behov av att byta 
ut existerande system förrän de blivit så omoderna att 
leverantören inte underhåller dem längre. Men när man väl står 
inför valet att köpa något nytt blir det helt avgörande att man 
även tar in verksamhetens framtida utveckling för de kommande 
5-10 åren i beaktande. Annars är risken överhängande att de 
dyrt inköpta systemen inte kan uppfylla de krav verksamhetens 
utveckling kommer att ställa på systemen.

Vad består en förmåga av?
De ingående delar som behövs för att genomföra en aktivitet i 
verksamheten brukar kallas för en förmåga. Verksamheten har 
tex en förmåga att fakturera sina kunder. Den förmågan består 
normalt av ett affärssystem med ett kundregister, personal som 
vet hur man använder systemet (process) och samt hur man tar 
reda på hur mycket som ska faktureras (kompetens). 

En verksamhet besitter normalt massor av olika förmågor. I takt 
med tiden krävs att dessa underhålls och utvecklas.

Strategisk förmåga, vad är det?
När ett företag lägger om sin strategi, låt säga att man väljer att 
expandera in i ett nytt land med både försäljning och 
administration. För att klara av att genomföra den strategin 
behöver företaget ett antal förmågor som är av strategisk 
betydelse; dels har man system som klarar av flera länder, dels 
har man personal som kan den nya marknaden tillräckligt för att 
börja bearbeta den och dels har man processer som går att 
utföra i det nya landet. Dessa delar tillsammans ger företaget en 
förmåga att stödja företagets nya strategin, dvs en strategisk 
förmåga.
Vad gäller affärsplattformar talar man oftast om att företaget har 
en förmåga att snabbt, flexibelt och skalbart kunna anpassa sig 
efter nya förutsättningar. Det utgör en strategisk förmåga.



Din strategi styr om ni kommer vinna i marknaden och dina förmågor avgör om du kan 
realisera strategin med hjälp av affärsplattformen

Strategi Operationell modell
Systembehov

Kompetens-
behov

Förmågor

Process-
utveckling

Vart ska vi och varför?
Strategin är avgörande för 
att bygga medvetenhet och 
vilja till förändring i 
verksamheten

Vad måste vi klara av?
Den operationella 
modellen beskriver 
övergripande hur 
verksamheten fungerar i 
framtiden när strategin 
genomförs

Vad behöver vi ändra på?
Nya/ändrade förmågor ger 
en bra bild av vilka gapen 
är mellan nuläge och 
framtid. Det ger en översikt 
över vilka initiativ som 
behöver genomföras

Affärsplattformen



Din framtida operationella modell behöver optimeras för maximal konkurrenskraft och 
kommer möjligen visa på att väldigt många av era existerande förmågor behöver förnyas
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För att ringa in vilka strategiska förmågor er nya affärsplattform ska ha krävs att ledningen 
enas kring företagets framtida riktning, det i sin tur säkerställer att förändringen får bra 
fotfäste bland högre befattningshavare

Specifika
Mätbara
Accepterade
Realistiska
Tidssatta

Varför Vad Vem När Mål



DET TEKNISKA PERSPEKTIVET



En dåligt strukturerad IT arkitektur behöver rensas upp för att framtida investeringar ska 
komma till nytta så att du uppnår skalbarhet och flexibilitet inför framtiden



DE 9 STEGEN MOT 
KONKURRENSKRAFT



Om ni är på väg redan så kom ihåg de 9 fokusområden som gör er konkurrenskraftiga

1. Skapa ny strategi
2. Identifiera förmågor som krävs
3. Anpassa Operativ modell

4.   Städa upp data
5. Bygg masterdata förmåga
6. Förnya IT arkitekturen

7. Etablera ledarskap & 
Förändringsledning

8. Bestäm roadmap & principer
9. Bestäm hur ni tar 

investeringsbeslut

Strategi System Styrning & Ledarskap



Utmaningar ni kommer stöta på och behöver ta er igenom, på egen hand eller med 
någon som gjort resan tidigare

- Lära om
- Övervinna osäkerhet
- Tappa position
- Känna sig behövd

- Molnresan
- Datakvalité
- Integration
- Öppna APIer
- Kompetensväxling
- Systemskiften

- Snabb ändring av arbetssätt
- Hur hittar man sin nivå?
- Vilken potential har vi?



KONTAKT



För mera information:

erpandfriends.se

linkedin.com/company/erp-friends/


